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 ضؤاالت الػٗخ أب٘ احلطَ 

 الطمٗىاٌ٘ املأزب٘ وصطفٜ بَ إمساعٗن 

 لمعالوٛ األلباٌ٘ يف املطائن املٍّجٗٛ
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 املأزب٘  أب٘ احلطَالػٗخ ضؤاالت 

 لمعالوٛ األلباٌ٘ -حفعْ اهلل–

سؤؤؤؤٖآت حلس ااًؤؤؤؤـ ايبقؤؤؤؤي ايبؤؤؤؤٕرس لنؤؤؤؤوٌك  ؤؤؤؤـ  سؤؤؤؤ طٓؾ اـًؤؤؤؤُٓ ين 

ـُياللٛ إـٌٙين، حتٜ طّقان: إجق ٛ إـٌٙٔٓٛ طىل حلسئُٛ حلس ااًـ اـدطقيؤٛ، 

 ؤؤؤؤ ، ايبقاؽؤؤؤؼ ـُٓؤؤؤقم 7370تًؤؤؤجٓؾ  ؤؤؤذا ايبجُؤؤؤس ل اـٓؤؤؤقم اـيؤؤؤٙذ لؤؤؤـ رجؤؤؤٚ تؤؤؤؿ 

 م. 7335اـثٙين لـ اـمْر اـثٙين طػ 

 ن ااِد هلل ٔحِده ؤًتيّٓف ؤًتًٌره، ؤيقذ  ٙهلل لـ ذور حلًٌّٔٙ  لداخُٛ:

وسٓئٙت حلط ـّٙ، لـ هيده اهلل ؽال لهؾ ـف ولـ يهُؾ ؽال  ٙدي ـف، وحلشؤْد حلن ٓ 

  ودده ٓ ذيؽ ـف، وحلشْد حلن محِدًا طٌده ورسقـف. ـف  ٓ اهلل

 حللٙ  يد:

ؤؤؤؤؤ  ث ؽْٓؤؤؤؤؤٙ ؿثؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤـ اـَؤؤؤؤؤالم د  ؽْؤؤؤؤذه حلسؤؤؤؤؤئُٛ تتنؤؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤؤٕٙلقر اـدطقيؤؤؤؤؤٛ واـتؤؤؤؤؤل ُ َ

واخلالف  ع صٌُٛ اـيُؿ  نٌٛ طٙلٛ، و ع اـؤدطٙة  نؤٌٛ خٙصؤٛ، وحلردت حلن حلـٍؤل 

اهلل تيؤٙغ لؤٙ استحيؤت لّْؤٙ طؤىل شؤٓخّٙ دٌىؤف اهلل تيؤٙغ ـَٓؤقن جقا ؤف  ن شؤٙء 

لدطً   ٕٙدـٛ ؽٌّٓيّٙ اهلل سٌحٙٔف وتيٙغ    يٍقل، ويٌّع اهلل اـدطقة لـ اخلالف 

 واـمٍٙق ااٙدث  ع ؿث  لـ صٌُٛ اـيُؿ.
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 وَ ِي الطمف الصاحل حتدٖدًا

ل  دايؤؤؤؤٛ إلؤؤؤؤر شؤؤؤؤٓخّٙ دٌىَؤؤؤؤؿ اهللة ليُؤؤؤؤقم حلن اـؤؤؤؤدطقة اـًؤؤؤؤٌُٓٛ تٍؤؤؤؤقم طؤؤؤؤىل 

نٙـح، و دث ل حتديد اـًُػ اـنٙـح اـَتٙب واـًّٛ وطىل لّْٞ اـًُػ اـ

ؤؤ قَ خؤالف  ؤؤع صٌُؤؤٛ اـيُؤؤؿ، ؽِؤـ ؾٙلؤؤؾ:  ؤؤؿ اـنؤؤحٙ ٛ ؽٍؤط، ولؤؤـ لُ  ؼ، ٓ  َهؤؤ ع ولؤؤـ لُ س 

 ؽ   ق اـراجح ل  ذا اـٌٙب دٌىَؿ اهلل؟ 

اـذي ٔيرؽف ؤديـ اهلل  ف: اـًُػ اـنٙـح يمؤِؾ اـٍؤرون اـثال ؤٛ اـؤذيـ  اـمٓخ:

ديٝ ايبتٌؤؤؤؼ طُٓؤؤؤف  ؤؤؤع اـمؤؤؤٓخع،  ؤؤؤؾ هلؤؤؤؿ  ٙخل يؤؤؤٛ، ل ااؤؤؤ ¢شؤؤؤْد رسؤؤؤقل اهلل 

اـذي وصؾ لٌُغ اـتؤقاتر  َثؤرة صرؾؤف طؤـ بؤع ؿٌؤ  لؤـ اـنؤحٙ ٛ ل اـنؤحٓحع 

 اـؤؤؤذيـ  ؤؤؤؿ ،يُؤؤؤق ؿ اـؤؤؤذيـ  ؤؤؤؿ ،ؾؤؤؤرين اـّؤؤؤٙس خؤؤؤ »ؾؤؤؤٙل:  ¢ول ؼ مهؤؤؤٙ حلن اـٌّؤؤؤل 

 .شيُق ؿ

ل  يؤؤض اـروايؤؤٙت اـتؤؤل   حل َؤؤـ لؤؤـ ا؛ؤؤزم  نؤؤحتْٙأ ٕ ؤؤٙ   تؤؤرد ل حلؿثؤؤر 

ًٙ اـٍؤرن اـرا ؤع، ؽؤٙـٍرون اـثال ؤٛ ايبمؤْقد هلؤٙ اـورق ايب ًٙ حلٔؤف ذؿؤر حليهؤ مٙر  ـْٓؤٙ نٌٔؤ

 ؤؤؿ ايبٍنؤؤقدون  ٙـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، و خٙصؤؤٛ حلن اـنؤؤحٙ ٛ  ، ٙخل يؤؤٛ  ؤؤل  ؤؤال شؤؤؽ

ريض اهلل طؤؤّْؿ ؿؤؤ  ييُؤؤؿ ؿؤؤؾ دارس ـتؤؤٙربْؿ حل ؤؤؿ  ًؤؤٌٚ أمؤؤًٙهلؿ  ٙـٌتقدؤؤٙت 

ؤؤؤ ؾؤؤؤقا ل تُؤؤؤؽ اـؤؤؤٌالد اـتؤؤؤل يَ ر  ٌَ اإلسؤؤؤاللٓٛ تَ   طؤؤؤز وجؤؤؤؾ هلؤؤؤؿ ؽتحْؤؤؤٙ، ؽُؤؤؤؿ تَؤؤؤـ  اهللن 

يؤٜ ل حلؽؤراد طؤىل إؾؤؾ ؾُُٓؤع ِ  حلدٙديثْؿ و  تَـ حلؾقاهلؿ واجتْٙداهتؿ ؾؤد َ َ 

 لّْؿ.
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ؤؤؤ و ٔؤؤؤ   ؤؤؤدحل َ َ  ع  ؤؤؤذه إدٙديؤؤؤٝ وتُؤؤؤؽ أراء وآجتْؤؤؤٙدات  ٙـًّؤؤؤٌٛ ـُجٓؤؤؤؾ ِ 

اـؤؤذي تال ؤؤؿ حلٓ و ؤؤؿ اـتؤؤٙ يقن، و َؤؤذا ؿُؤؤ  تؤؤٕخر اـؤؤزلـ ؿُؤؤ  تٓنؤؤ ـُِتؤؤٕخر حلن 

ع طُؿ ايبتٍدم، وحلطّل أن لٙ حلؾقل دع حلؾقل: اـيُؿ حلي: اـيُؤؿ اـؤذي ٍُٔؤقه جيِ

لٌٙذة، واـيُؿ اـذي استٌّوقه  ؿ  ًٌْٕٔؿ لـ ؿتٙب اهلل ولؤـ  ¢طـ رسقل اهلل 

 . ¢سّٛ رسقل اهلل 

 ؤؤؤؤذا اـيُؤؤؤؤؿ  ًٍؤؤؤؤِٓف أتٍؤؤؤؤؾ  غ بٙطؤؤؤؤٛ اـتؤؤؤؤٙ يعأ  ًؤؤؤؤٌٚ حلن  ؤؤؤؤٖٓء تٓنؤؤؤؤ هلؤؤؤؤؿ 

ؿٌؾ  حًٚ اجتْٙده..  حًؤٚ سؤٓٙدتف ل سؤٌٓؾ  آتنٙل  ًٍؿ ؿٌ  ؿٌؾ  حًٌف..

ًٙ ل صؤؤؤدور بٙطؤؤؤٛ لؤؤؤـ حلصؤؤؤحٙب  صُؤؤؤٚ اـيُؤؤؤؿ، تؤؤؤقؽر ـؤؤؤف لؤؤؤـ اـيُؤؤؤؿ لؤؤؤٙ ؿؤؤؤٙن لٌثق ؤؤؤ

 .¢اـرسقل 

و َؤؤؤذا جؤؤؤٙء دور حلتٌؤؤؤٙع اـتؤؤؤٙ يع ؽٙٔتٍؤؤؤؾ طُؤؤؤؿ اـتؤؤؤٙ يع اـؤؤؤذي  ؤؤؤق  ِؤؤؤقع طُؤؤؤؿ 

اـنحٙ ٛ  غ  ِؤقع طُِْؤؿ  ؤؿ اؤٙ اجتْؤدوا وتٌٍْؤقا وؽنؤُقا  يؤض ايبًؤٙلؾ، 

وأتٍؤؤؾ  غ  ِؤؤقع حلصؤؤحٙب  ¢صؤؤٙر اـيُؤؤؿ اـؤؤذي صؤؤدر لؤؤـ رسؤؤقل اهلل و َؤؤذا 

ًٙ ل ¢اـرسؤؤقل  ، وـؤؤٓس  غ ؾُؤؤٚ رجؤؤؾ وادؤؤد لؤؤّْؿ،  ؤؤذا اـيُؤؤؿ اـؤؤذي ؿؤؤٙن لٌثق ؤؤ

 اـنحٙ ٛ أتٍؾ  غ اـتٙ يع، ولـ اـتٙ يع أتٍؾ  غ حلتٌٙطْؿ.

ل  ؤؤذا ااؤؤديٝ اـنؤؤحٓح اـؤؤذي  ¢ؤىؤؤرًا ٕ ؤؤؿ ٔؤؤٙـقا  ؤؤذه اـتزؿٓؤؤٛ لؤؤـ اـٌّؤؤل 

ًٙ،  ّٓ  ٓ ٔجد لثؾ  ذه اـتزؿٓٛ اـمؤٙلُٛ ـٍؤرون تُؤٜ  ؤذه اـٍؤرون اـثال ؤٛ ذؿر تف نٌٔ

ٓ ًٔتوٓع حلن ُٔحؼ هبؿ ؼ  ؿ اـُْؿ  ٓ حلؽرادًا ؾد يَقٔقن ل ؾرون تُتْؿ، وؿؤ  

ًٙ حلٓ و ق ؾقـؤف:   ٓ»ؾٙل طُٓف اـنالة واـًالم ل ااديٝ ايبتٌؼ طىل صحتف حليه

 غ نخؤر ااؤديٝ، وؿؤذـؽ ؾقـؤف طُٓؤف   شااؤؼ طؤىل ضؤٙ ريـ حللتؤل لؤـ صٙلٌؤٛ تؤزال

حللتؤؤؤؤؤل »اـًؤؤؤؤؤالم و ؤؤؤؤؤق  ن   يَؤؤؤؤؤـ ل اـنؤؤؤؤؤحٓحع ؽْؤؤؤؤؤق صؤؤؤؤؤحٓح  ِجِؤؤؤؤؤقع صرؾؤؤؤؤؤف: 
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 .شؿٙيبور ٓ يدرى اخل  ل حلوـف حلم ل نخره

هلذا ٔحـ ٓ ٔحق اخل  ؽٍط  ٙـنحٙ ٛ  ٙختنٙر ـًٌٌع: ـثّؤٙء اـرسؤقل طؤىل 

ـؤؤذي ؿؤؤٙن ـؤؤدى اـنؤؤحٙ ٛ اـَؤؤرام اـٍؤؤرون اـثال ؤؤٛ، وٕن اـتؤؤٙريخ يمؤؤْد  ؤؤٕن اـيُؤؤؿ ا

ًٙ لؤؤـ  ؤؤذيـ  ًٛ وطُؤؤً  لًؤؤتٌّو ًٙ وسؤؤّ طُؤؤً  لٍّؤؤقًٓ لؤؤـ ـٌؤؤظ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم ؿتٙ ؤؤ

إصؤؤؤؤُع اـَؤؤؤؤريِع،  ؤؤؤؤذا اـيُؤؤؤؤؿ أتٍؤؤؤؤؾ  غ اـتؤؤؤؤٙ يع و ؤؤؤؤٖٓء  ؤؤؤؤدور ؿ ٍُٔؤؤؤؤقه  غ 

 حلتٌٙطْؿ.

هلؤؤذا: ؽٙـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح دٓؤؤّ  يوٍُؤؤف اـيُؤؤ ء  ٔؤؤ  يريؤؤدون اـنؤؤحٙ ٛ واـتؤؤٙ يع 

ٍؿ َطُِٓؿٌ ﴿تٌٙطْؿ،  ذا اـذي  دا ـّٙ ؽٓ  طُِّٙ: وحل ُْ  . [66]يوسف:﴾َوَؽْقَق ُؿؾ  ِذي ِط

ًٙ ولـ ؿٙن لؤـ إؽؤراد ؿٌؤٙر إلِؤٛ اـؤذي جؤٙ وا ل  لداخُٛ: ذؿرتؿ شٓخّٙ حليه

 ؾرون تُٜ اـٍرون اـثال ٛ. 

ًٙ.  اـمٓخ:   ق  ذا لٙ ذؿرٔٙ نٌٔ

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

 ٔيؿ.  اـمٓخ:

 : .. (  01:  55/ 848) اهلدى والنور /
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 حٕه التطى٘ بالطمفٗٛ

ًٙ وحلٔؤؤتؿ تتَُِؤؤقن لؤؤع  يؤؤض  لداخُؤؤٛ: شؤؤٓخّٙ دٌىَؤؤؿ اهللة سؤؤِيٜ ـَؤؤؿ ذيوؤؤ

اـمٌٙب طّدلٙ ؿٙن يَّر طُؤَٓؿ اـتًؤِٓٛ  ٙـًؤٌُٓٛ، ؽًؤٕـتِقه لؤٙ  ؤق اسؤِؽ حلٔؤٜ؟ 

ؽٍٙل حلٔٙ: لًُؿ، ؽٍُٜ ـف: لًُؿ شٓيل، ؾٙل: ٓ لًُؿ سّل، ؽٍُٜ ـف: سّل ييّل 

ّل لٙتريؤؤدي، ؾؤؤٙل: ٓ، سؤؤّل طؤؤىل لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، ؽٍُؤؤتؿ ـؤؤف: حلشؤؤيري.. سؤؤ

ٔؤؤؤرتك  ؤؤؤذه ايبحؤؤؤٙضة اـوقيُؤؤؤٛ لًؤؤؤُؿ سؤؤؤّل طؤؤؤىل لؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح ؤٍؤؤؤقل: 

 سٌُل.

ؤؤؤ  ؤؤؤ دُ أن  ّؤؤؤٙ ٔيؤؤؤرف حلن اـؤؤؤدطقة اـًؤؤؤٌُٓٛ حَتْ ٙـػ لؤؤؤٙ طُٓؤؤؤف حل ؤؤؤؾ ث ؽْٓؤؤؤٙ حلشؤؤؤٓٙء ُ َ

ُٓؤؤؤف حل ؤؤؤؾ اـيُؤؤؤؿ اـيُؤؤؤؿ، و يؤؤؤض اـًؤؤؤٌُٓع يتٌّؤؤؤقن حلؾؤؤؤقًٓ  ؤؤؤذه إؾؤؤؤقال  ؤؤؤٙـػ لؤؤؤٙ ط

اـٌَؤؤؤؤٙر لؤؤؤؤـ اـؤؤؤؤدطٙة اـًؤؤؤؤٌُٓع اـٓؤؤؤؤقم، ؽؤؤؤؤٗذا ؾُّؤؤؤؤٙ، ييّؤؤؤؤل:  ّؤؤؤؤٙ  شؤؤؤؤَٙل  يؤؤؤؤض اـوٌُؤؤؤؤٛ 

ًٙ سٌُٓقن ؽٙـَُِؤٛ ؼؤ  ؿٙؽٓؤٛأ ٕن لؤـ اـًؤٌُٓع لؤـ ٓ  يٍقـقن: و ذا ؾُّٙ ٔحـ حليه

يُتؤؤؤزم  ٕصؤؤؤقل اـؤؤؤدطقة اـًؤؤؤٌُٓٛ وبٙـٌْؤؤؤٙ، ؽّحتؤؤؤٙج  غ ؾٓؤؤؤد جديؤؤؤد  يؤؤؤد اـًؤؤؤٌُٓٛ، 

 غ ؾٓؤؤؤد و غ لتؤؤؤك؟  يؤؤؤض اـمؤؤؤٌٙب يًؤؤؤتَّر حلو  و َؤؤؤذا ؿُؤؤؤ  ضْؤؤؤر رء ادتجّؤؤؤٙ

 يًتمَؾ  ذا اإلشَٙل، ؽَٓػ يَقن ا؛قاب طُٓف؟ 

دطّؤؤل حلؽْؤؤؿ ؾٌؤؤؾ ؿؤؤؤؾ رء و ٓ ا؛ؤؤقاب طّؤؤدية لؤؤـ دٓؤؤٝ حلن  يؤؤؤض  اـمؤؤٓخ: 

إؽؤؤراد لؤؤـ ايبّتِؤؤع  غ اـًؤؤُػ بؤؤٙـٌقن، ؽِثؤؤؾ ؿثؤؤ  لؤؤـ ايبًؤؤُِع يّتِؤؤقن  غ 

ًٙ؟اإلسالم ولع ذـؽ ؽْؿ بٙـٌقن، ؽْؾ  تٙج   اإلسالم  غ ؾٓد حليه
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 ٓ، ٓ  تٙج اإلسالم  غ ؾٓد.  لداخُٛ:

 دطّل حلؽْؿ أن.. و ٓ  ذا ا؛قاب  بٙيل ييّل.  اـمٓخ: 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

 ـَـ لٙ  ق اإلشَٙل اـقاوح اـٌع دقل  ذا آٔتًٙب؟ اـمٓخ: 

 ًٙ ٔحؤؤـ ؾٌؤؤؾ ؿؤؤؾ رء ٔريؤؤد حلن ٔقوؤؤح ؿؤؤ  ؾُّؤؤٙ ل  يؤؤض ايبجؤؤٙـس حلن  ِؤؤٛ ؽرؾؤؤ

ًا جدًا  ع آٔتًٙب  غ اـًُػ و ؤع آٔتًؤٙب  غ ؼؤ  اـًؤُػ، سؤقاء ؿؤٙٔقا ؿٌ 

ًٙ حلو لؤؤٙ  ًٙ حلو صرؾؤؤ لؤؤـ إلِؤؤٛ ايبتٌؤؤقطع حلو ؿؤؤٙٔقا لؤؤـ إشؤؤخٙص اـؤؤذيـ حلٔمؤؤٖوا حلدزا ؤؤ

 شٙ ف ذـؽ.

 ن آٔتًؤؤؤؤٙب  غ اـًؤؤؤؤٌُٓٛ  ؤؤؤؤق أتًؤؤؤؤٙب  غ اـينؤؤؤؤِٛ،  ٓؤؤؤؤّ  حلي أتًؤؤؤؤٙب نخؤؤؤؤر 

ٙن  ؤؤؤذا حللؤؤؤرًا لًؤؤؤًُ  وٓ  ؤؤؤد ـَؤؤؤؾ لًؤؤؤُؿ حلن ؽُؤؤؤٓس  ؤؤؤق أتًؤؤؤٙب  غ اـينؤؤؤِٛ،  ذا ؿؤؤؤ

يًؤؤؤُؿ حلن لؤؤؤـ ذؿرٔؤؤؤٙ لؤؤؤـ اـنؤؤؤحٙ ٛ واـتؤؤؤٙ يع وحلتٌؤؤؤٙطْؿ اـرسؤؤؤقل حل ّؤؤؤك طُؤؤؤْٓؿ وحلن 

اخل  ؿُف ل  تٌؤٙطْؿ واـػؤ ؿُؤف ل فؤٙـٌتْؿ، أن لؤٙ  ؤق اإلشؤَٙل  ٙـهؤٌط  ذا 

ؿٙن  يض لؤـ يّتِؤل  غ اـًؤُػ اـنؤٙـح حلٔؤف بؤٙـػ حلؾؤقال اـيُؤ ء ايبمؤْقريـ، 

اطتٍؤؤؤؤٙدي ؾؤؤؤؤد بؤؤؤؤٙـػ لؤؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤٙـح اـؤؤؤؤذي ؿؤؤؤؤٙٔقا طُٓؤؤؤؤف، لؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤق   ؤؤؤؤؾ ل

 اإلشَٙل  ذًا؟ 

اإلشَٙل حلٔف  ذا ؾٓؾ ـُرجؾ: حلٜٔ سٌُل؟ ؽٍٙل: ٔيؤؿ حلٔؤٙ سؤٌُل، ؾؤٙل:  لداخُٛ:

 ًٙ لـ سٌُٓٛ لـ.. لؤـ حلي ٔؤقع لؤـ اـًؤٌُٓٛ.. حلٔؤٜ لؤـ اـًؤٌُٓٛ اـؤذيـ ييُِؤقن حلدزا ؤ

 اـٌٓيٙت اـتل  ّْٓؿ؟وبٙطٙت وحللراء ويٌيُقن لثالً اـيْقد حلو 

 صٓٚ، ٌٍٔك  ّٙ.  اـمٓخ: 
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 ٔيؿ.  لداخُٛ:

 ؤؤؾ  ّؤؤٙك لؤؤـ لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح لثؤؤؾ  ؤؤذا ايبيّؤؤك ايبًّؤؤقب  غ  اـمؤؤٓخ: 

 ٔقع لـ حلٔقاع اـًُػ اـٓقم؟ 

  ذا فٙـػ.  لداخُٛ:

  ذًا:  ذا ـٓس اس  ل اـًٌُٓٛ ل رء.  اـمٓخ: 

 ًِل ًٌٔف  ٙـًٌُٓٛ. ٔيؿ،  ذا فٙـػ ـًٌُُٓٛ، ـَـ  ق ي لداخُٛ:

ًٙ، لٙ  ق إ ر ل  ذا؟  اـمٓخ:   ؿٙـدرزي يًِل ًٌٔف سٌُٓ

 ؤؤؤؤق يٍؤؤؤؤقل ـؤؤؤؤؽ: ويبؤؤؤؤٙذا لؤؤؤؤٙ ٍٔؤؤؤؤقل: حل ؤؤؤؤؾ سؤؤؤؤّٛ وٓ ٌٔؤؤؤؤٙيل  ٕٙشؤؤؤؤيريٛ  لداخُؤؤؤؤٛ:

 وايبٙتريديٛ اـذيـ سِقا حلًٌْٔؿ حل ؾ سّٛ. 

ٕن حل ؾ اـًّٛ  ّٙك طؤرف طؤٙم، ؤحؤـ لٌَُؤقن حلن َُٔؤؿ اـّؤٙس طؤىل  اـمٓخ: 

 ؾدر طٍقهلؿ.

حلٔؤؤٙ دٓؤؤّ  ؿّؤؤٜ حلذؿؤؤر جٓؤؤدًا دٓؤؤّ  ؿّؤؤٜ ل ا؛ٙليؤؤٛ اإلسؤؤاللٓٛ، وؿّؤؤٜ حلدٔؤؤدن 

دؤؤؤقل اـؤؤؤدطقة  غ  تٌؤؤؤٙع اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح، ؿؤؤؤٙن  ّؤؤؤٙك  يؤؤؤض اـمؤؤؤٌٙب ايبؤؤؤتحِس 

ـؤؤٌيض إدؤؤزاب ؿؤؤٙإلخقان ايبًؤؤُِع ودؤؤزب اـتحريؤؤر و غ نخؤؤره، ؽَّؤؤٜ حلدطؤؤقا 

 ًٙ  ـْٓٙ وٓ يّتِل  غ  هبذه اـدطقة اـتل ٓ  د ـًُُِؿ اـّٙصح ـًٌّف حلن يَقن لّتِٓ

 سقا ٙ.

ؿؤؤٙن يٍؤؤقل: صٓؤؤٚة لؤؤٙ  ؤؤق اـٌؤؤرق  ؤؤع حلٔؤؤٜ تٍؤؤقل: حلٔؤؤٙ سؤؤٌُل، وؽؤؤالن يٍؤؤقل: حلٔؤؤٙ 

ًٙ.. حلٔؤؤٙ   خؤؤقاين، وؽؤؤالن: يٍؤؤقل دؤؤزس و غ نخؤؤره؟ ؽؤؤذؿرت حلٔؤؤٙ اـٌؤؤرق ايبؤؤذؿقر نٌٔؤؤ
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 حلٔتِل  غ اـينِٛ  غ لٙ ؿٙن طُٓف اـًُػ اـنٙـح..

سؤاللل اـٓؤؤقم وـؤؤٓس يّتِؤؤل  غ  ؤذا يّتِؤؤل  غ بٙطؤؤٛ  ؤل ؾويؤؤٛ لؤؤـ اـيؤؤٙ  اإل

 اـينِٛ اـتل ؿٜٙٔ ل اـٍرون اـثال ٛ ايبمْقد هلٙ  ٙخل يٛ..

ًٙ يّتِؤؤؤل  غ بٙطؤؤؤٛ حلخؤؤؤرى  ؤؤؤل حلؾؤؤؤؾ لؤؤؤـ إوغ  َثؤؤؤ ، ول اـيؤؤؤٙ   ذاك حليهؤؤؤ

 ايبقجقد اـٓقم  غ نخره.

ؽمتٙن  ع  ذه اـًٌّٛ و ع تُؽ اـًٌّٛ، و َذا  ذا حلراد ايبًُؿ حلن يّنح ًٌٔف 

ر ف ٓ يًيف  ٓ حلن يٌرق  ع  ذه اـًٌّٛ اـوؤٙ رة و ؤع تُؤؽ اـًّؤٚ اـتؤل  وحلن يتٍل

ؾد يَقن ؽْٓٙ لٙ   يَـ ل اـيْد إول، ؽٙٔن حلٔٙ حلؾؤقل:  ؤذا يٍؤقل: حلٔؤٜ لؤـ حلي 

ًٙ ولٌٙييؤؤؤٛ  غ نخؤؤؤره؟ ٔحؤؤؤـ ابٙطؤؤؤٛ لؤؤؤـ اـًؤؤؤُػ..  ًٙ وحلدزا ؤؤؤ ـؤؤؤذيـ يتخؤؤؤذون ر وسؤؤؤ

ذا لؤـ اـًؤُػ اـنؤٙـح، ـَؤـ ٍٔقل:  ذا ؿٙن  ذا ل اـًُػ اـنٙـح ؽّحـ ٍٔقل  

 . ذا   يَـ

 ؽٙـدطٙوي لٙ   تٍِٓقا طُْٓٙ  ّٓٙت حل ّٙ  ٙ حلدطٓٙء. 

ًٙ: ؿؤؾ ا؛ طؤٙت اإلسؤاللٓٛ تّتِؤل  ؽٙـٍهٓٛ ـًٜٓ ؾهٓٛ ادطٙء، وؿؤ  ؾُؤٜ نٌٔؤ

 غ اـيِؾ  ٙـَتٙب واـًّٛ، ؽحٓؤّ  يٍؤقل اـٍٙلؤؾ: يبؤٙذا ٓ َٔتٌؤل  ٙـتًؤِٓٛ  ؤذه؟ 

ؿؤؤؾ اـوقالؤؤػ لْؤؤ  ؿٙٔؤؤٜ ؾريٌؤؤٛ لؤؤـ اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ حلو ٍٔؤؤقل: ٕن اـمؤؤٙلع أن حلن 

 يٓؤدة طؤؤّْ  ؿُْؤؤؿ يٍؤؤقل ٔحؤؤـ طؤؤىل اـَتؤٙب واـًؤؤّٛ، وـَؤؤـ ٓ حلدؤؤد  ٌهؤؤؾ اهلل طؤؤز 

وجؤؤؾ يًؤؤتوٓع حلن يٍؤؤقل: ٔحؤؤـ طؤؤىل لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح  ٓ اـؤؤذيـ ؽيؤؤالً يتٌّؤؤقن 

.ًٙ  لّْٞ اـًُػ اـنٙـح.. دطقًة وطًُ  وسُقؿ

دطّؤؤٙ  –طؤؤٛ؟  ؤؤق يّىؤؤر  غ ايبًؤؤُِع اـًؤؤٌُٓع ؽؤؤٗذا ؾؤؤٙل ؾٙلؤؤؾ: حلٔؤؤٜ لؤؤـ حلي بٙ
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اـٓقم اـذيـ يّدطقن آٔتًٙب  غ اـًؤُػ اـنؤٙـح، ٓ يقجؤد طّؤدي ؽؤرق  -ٍٔقلة 

 ع ؽرد حلو بع يّتِل  غ اإلسالم و ق ٓ ييرف لـ اإلسالم  ٓ اسِف، و ع ؽرد 

 حلو بع يّتِل  غ اـًُػ و ق حل يد لٙ يَقن طـ اـًُػ اـنٙـح.

يٙ حلستٙذ ـًٜٓ  ِجرد آدطٙء، و ٔ   ق  ؾٙلٛ اـؤدطقى اـنؤحٓحٛ   ذًا: اـٍهٓٛ

 طىل لٙ يدطٓف اـٌرد حلو ا؛ِع.

ٔحـ ٔيرف  غ أن  ذا ؾٓؾ اـَتٙب واـًّٛ، حلو ٔحـ طىل اـَتٙب واـًّٛ يراد 

هبؿ لذ ٌٙن ليروؽٙن لـ طُ ء اـَالم ايبٙتريديٛ وإشٙطرة.. ا؛ٙليٙت اـتل ٓ 

ْٞ اـًؤؤؤؤٌُل ٓ يزاـؤؤؤؤقن ييتؤؤؤؤربون  ؤؤؤؤٙتع اـوؤؤؤؤٙلٌتع ل تؤؤؤؤدرس اـتؤؤؤؤدريس طؤؤؤؤىل ايبؤؤؤؤّ

 إصقل، حلي: ل اـيٍٙلد، ايبٙتريديٛ وإشٙطرة  ؿ حل ؾ اـًّٛ وا؛ طٛ.

ـذـؽ لٙ دام  ذا آسؿ يوُؼ طىل لـ بٙـػ ل ؿث  حلو ل ؾُٓؾ لٙ ؿٙن طُٓف 

اـًؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤٙـح ل ايبؤؤؤؤّْٞ واـيٍٓؤؤؤؤدة ؽؤؤؤؤ  يًٌّؤؤؤؤل ٔحؤؤؤؤـ حلن ًٔؤؤؤؤتيِؾ  ؤؤؤؤذا، و ٔؤؤؤؤ  

ًٙ يؤٖدي  غ ايبيّؤك اـنؤحٓح دٓؤّ  اسؤتيُِٜ ؿُِؤٛ ا؛ طؤٛ: اـًؤّٛ ًٔت يِؾ ـٌى

وا؛ طؤؤؤؤٛ  ٙصؤؤؤؤوالح صؤؤؤؤحٓح، ٔحؤؤؤؤـ ًٔؤؤؤؤتيِؾ  ؤؤؤؤذا اـٌُؤؤؤؤظ اـؤؤؤؤذي يؤؤؤؤٖدي ايبيّؤؤؤؤك 

اـنؤؤحٓح لؤؤـ تُؤؤؽ ا؛ُِؤؤٛ، ؤٌتيؤؤد طّْؤؤٙأ ٕ ؤؤؿ يؤؤدخُقن اـٓؤؤقم.. ؾؤؤد ٓ يؤؤدخُقن 

 لؤؤؤّْٞ اـؤؤؤذيـ يتٌّؤؤؤقن لؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح ويؤؤؤدخُقن حلوـئؤؤؤؽ اـؤؤؤذيـ ـًٓؤؤؤقا طؤؤؤىل

 اـًُػ اـنٙـح.

و ذا ؿٙن ايبٍنقد لـ استي ل ؿُ ت  ق  ٓٙن اـتيٌ  طـ إلر اـقاؾع ؽؤّحـ 

 لهورون  غ حلن ًٔتيِؾ  ذا اـٌُظ.

ًٙ حلّٔؤؤؤل دٓؤؤؤؤّ  ؿّؤؤؤؤٜ حل حؤؤؤٝ لؤؤؤؤع صال ّؤؤؤؤٙ  ّؤؤؤٙك ل ا؛ٙليؤؤؤؤٛ ل  ؤؤؤؤذا  وحلذؿؤؤؤر حليهؤؤؤؤ
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ايبقوؤؤؤؤقع ؿّؤؤؤؤٜ حلؾؤؤؤؤقل هلؤؤؤؤؿ: أخُيؤؤؤؤقا حلٔؤؤؤؤتؿ لؤؤؤؤـ آٔتًؤؤؤؤٙب  غ ااؤؤؤؤزب اـٌؤؤؤؤالين 

اؤؤؤؤؤزب اـٌؤؤؤؤؤالين، وأخُيؤؤؤؤؤقا لؤؤؤؤؤـ آٔتًؤؤؤؤؤٙب  غ ايبؤؤؤؤؤذ ٚ اـٌؤؤؤؤؤالين وايبؤؤؤؤؤذ ٚ وا

اـٌالين وايبذ ٚ اـٌالين دّٓئؤٍذ ٔحؤـ ٍٔؤقل: ٔحؤـ لًؤُِقن، حللؤٙ و ؤذه إسؤٙلل 

ًٙ ؽال طُّٓٙ ٔحـ  ذا ؾُّٙ ٔحـ  ًٙ لذ ٌٓ ًٙ وتينٌ ًٙ ل إلٛ ؽَرًا وواؾيٓ ؿُْٙ  ثؾ تٌرؾ

 يًؤؤتوٓع حلدؤؤد لؤؤـ حلوـئؤؤؽ  ذا ؿؤؤٙن ٔجِؤؤع  ؤؤذه آٔتًؤؤٙ ٙت ؿُْؤؤٙ ل ـٌىؤؤٛ وادؤؤدة ٓ

ًٙ  ٙاؼ حلن ي ري  ٕن دطقة اـًُػ اـنٙـح  ل دطقة ااؼ.   طٙيب

 لٙ شٙء اهلل.  لداخُٛ:

ـْ َ ْيِد َلٙ ﴿ؤًتدل طىل ذـؽ  ٙٔيٛ ايبيروؽٛ:  اـمٓخ:  ُسقَل ِل ـْ ُيَمِٙؾِؼ اـر  َوَل

لِ  ْٖ ُؤؤ ٌِِٓؾ ايبْ ْ َ َسؤؤ ْع َؼؤؤ
ؤَدى َوَيت ٌِؤؤ ُف اهْلُؤ ؤؤ ـَ  َ َٙءْت َتٌَؤؤع  ّ َؿ َوَسؤؤ ؤؤ َْ ِف َج

ُِ ْنؤؤ ُٔ ٙ َتؤؤَقغ  َو ِف َلؤؤ ؤؤ ـ  َق ُٔ َِّع 

طَُٓؿ  ًّتل وسؤّٛ اخلٌُؤٙء اـراشؤديـ »، وؾقـف طُٓف اـًالم: [115]النساء:﴾َلِنً ا

وسؤؤتٌرتق حللتؤؤل طؤؤىل  ؤؤالث وسؤؤٌيع ؽرؾؤؤٛ ؿُْؤؤٙ »، وؾقـؤؤف طُٓؤؤف اـًؤؤالم: شلؤؤـ  يؤؤدي

ول اـروايؤؤٛ  ش ؤؤل ا؛ طؤؤٛ ل اـّؤؤٙر  ٓ وادؤؤدة، ؾؤؤٙـقا لؤؤـ  ؤؤل يؤؤٙ رسؤؤقل اهلل؟ ؾؤؤٙل:

 .ش ل لٙ حلٔٙ طُٓف وحلصحٙس»إخرى اـتل دًّٙ ٙ: 

  ذًا: ٔحـ لٕلقرون  ٙتٌٙع اـَتٙب واـًّٛ ولٙ ؿٙن طُٓف اـنحٙ ٛ.

ًٙ: لٙ حلدد لّْؿ يٍقل: ٔحـ طىل  حللٙ أخرون ٓ يمرتصقن  ذاأ ـذـؽ ؾُٜ نٌٔ

ي.. حلشؤؤيري.. لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، ـَؤؤـ ؿُْؤؤؿ يٍؤؤقل ل إصؤؤقل: حلٔؤؤٙ لٙتريؤؤد

ليتؤؤؤزيل.. ل اـٌؤؤؤروع: حلٔؤؤؤٙ دٌّؤؤؤل.. حلٔؤؤؤٙ لؤؤؤٙـَل.. حلٔؤؤؤٙ شؤؤؤٙؽيل.. حلٔؤؤؤٙ دّؤؤؤٌظ.. وحليؤؤؤـ 

 لذ ٚ اـًُػ اـنٙـح، وايبًُؿ  ف طّد اـيُ ء ؾٙصٌٛ ؾقهلؿ:

ريوكللخريخللاريبريع مللسلري لل ري لل  

 

 

 

ريوكخريرشريبريعبتلاعلري ل ريخ ل  
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ب  ذا لؤؤؤٙ  ذًا: يؤؤؤٙ حلسؤؤؤتٙذة  يؤؤؤراد ؿ  ؤؤؤذه اـتمؤؤؤََٓٙت ٓ محؤؤؤؾ هلؤؤؤٙ لؤؤؤـ اإلطؤؤؤرا     

 ضْرت اآٍٍٛ. 

 اهلل  ٌىَؿ اهلل جيزيَؿ خ .  لداخُٛ:

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

يبؤؤؤٙ ؾُؤؤؤتؿ ل لًؤؤؤٕـٛ خُؤؤؤؼ اـٍؤؤؤرنن دٓؤؤؤّ  ؿؤؤؤٙٔقا يٍقـؤؤؤقن ـ لؤؤؤٙم  اً تٕؿٓؤؤؤد لداخُؤؤؤٛ:

حلمحؤؤد ل  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ: حلٔؤؤف   يؤؤرد ل اـًؤؤّٛ حلن اـٍؤؤرنن ؼؤؤ  فُؤؤقق، ؽَؤؤٙن جقا ؤؤف 

 يبٙ ذؿرتؿ  ٙرك اهلل ؽَٓؿ. ايبحَؿ هلؿ: اسَتقا ًَٜٔ، ؽْذا تٕؿٓد 

  ذا  ق.  اـمٓخ: 

صٓؤؤٚة  ؤؤٙن ـّؤؤٙ لؤؤـ ا؛ؤؤقاب دٌىَؤؤؿ اهلل حلن  ؤؤرد حلن  يؤؤض اـًؤؤٌُٓع  لداخُؤؤٛ:

 خٙـٌقا ل  يض ايبًٙلؾ  ذا ٓ يًقغ ـّٙ حلن ٕٔيت  ٍٓد نخر ـالسؿ.

  ق ؿذا. اـمٓخ: 

 : .. ( 09:  20/ 848) اهلدى والنور /
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 حٕه التهتالت ٔاجلىعٗات

 ّؤؤٙ سؤؤٖال دؤؤقل  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ يتنؤؤؾ هبؤؤٙ: اـًؤؤٌُل اـؤؤذي ييتٍؤؤد طٍٓؤؤدة  لداخُؤؤٛ:

اـًُػ ل إس ء واـنٌٙت، وطّؤده لؤّْٞ آسؤتدٓل اـَتؤٙب واـًؤّٛ ا تؤداًء ٓ 

يٕخذ  ِؤذ ٚ وٓ ؿؤذا، و ن ؿؤٙن ل ؿثؤ  لؤـ ايبقاوؤع يؤدخؾ رحليؤف واجتْؤٙده ولؤٙ 

ؤؤؤ ؼؤؤؤ  ذـؤؤؤؽ، ؽَ يىّؤؤؤف حلٔؤؤؤف لنؤؤؤُحٛ ذطٓؤؤؤٛ وحلٔؤؤؤف يٌّؤؤؤع اإلسؤؤؤالم ويرؽؤؤؤع اإلسؤؤؤالم و غ ق  ًَ

ًٛ و غ نخؤؤؤؤره، حلو ييِؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤثالً بيٓؤؤؤؤٛ  ؤؤؤؤذه  ًٙ و ٓيؤؤؤؤ ًٛ ودز ؤؤؤؤ ـًٌّؤؤؤؤف حلن يتخؤؤؤؤذ بٙطؤؤؤؤ

ؤؤ ا؛ِيٓؤؤٛ تؤؤدطؿ وتُ  ؤؤ يَ ي وتُ ق  ٍَ ؼ  ؤؤذه ااز ٓؤؤٛ  وريٍؤؤٛ حلخؤؤرى سؤؤقاًء ؿٙٔؤؤٜ ضؤؤٙ رة حلو ِ 

ًٙ ل  يض إدَٙم ..  لٙ طىل  يض ااَٙم حلو طؤىل  يؤض  خٌٓٛ، وبٙـٌّٙ حلدٓٙٔ

 ؾ  ذا اخلالف  ّّٓٙ و ّٓف يًقغ حلن ٍٔقل:  ق ـٓس طىل  ا؛ طٙت حلو ؼ  ذـؽ،

لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، و ٔؤؤ   ؤؤق لؤؤـ اـٌؤؤرق اهلٙـَؤؤٛ اـتؤؤل  ؤؤل ؼؤؤ  اـٌرؾؤؤٛ اـّٙجٓؤؤٛ 

 حلطّل لـ آ ّتع واـًٌيع ؽرؾٛ حلم ٓ؟

 ؤؤؤق اآٍٍؤؤؤٛ حلٔؤؤؤف ؿؤؤؤ  ٔمؤؤؤٙ د ل  ؤؤؤذا اـزلؤؤؤٙن  ّؤؤؤٙك  ؽؤؤؤراط وتٌؤؤؤريط ل  اـمؤؤؤٓخ: 

 ا؛قاب طـ لثؾ  ذا اـًٖال.

ر  غ اـمؤؤخص وحلن يٍؤؤٙس ويؤؤقزن ؿاللؤؤف  ٙـًٍؤؤوٙس ايبًؤؤتٍٓؿ، َىؤؤ ّْ يًٌّؤؤل حلن يُ 

ٔحـ  ذا ٔىرٔٙ  غ  يض حللِٛ اـًُػ اـنٙـح، و غ  يض نرالْؿ واجتْٙداهتؿ ٓ 

شؽ حلّٔٙ سؤّجد ؽؤْٓؿ  يؤض إخوؤٙء ايبخٙـٌؤٛ ـًُؤّٛ اـنؤحٓحٛ وـَؤـ لؤٙ دام حلّٔؤٙ 

ـًّٛ ولٙ ؿؤٙن طُٓؤف اـًؤُػ طرؽّٙ طّْؿ حل ؿ  ًَقا  ٙيبّْٞ اـنحٓح اـَتٙب وا



 سؤاالت أبي احلسن للصيخ يف املسائل املنهحية ------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

78 

اـنؤؤؤؤٙـح لؤؤؤؤع آخؤؤؤؤتالف ل  يؤؤؤؤض ا؛زلٓؤؤؤؤٙت، لؤؤؤؤثالً:  ذا صؤؤؤؤحٙس ؾؤؤؤؤٙل ؾؤؤؤؤقًٓ و  

بٙـٌف حلدد  ؾ يَقن دجٛ حلم ٓ؟ ؽٌيهْؿ يٍقل: ٔيؿ، و يهؤْؿ يٍؤقل: ٓ، لثؤؾ 

ًٙ طؤـ ؿقٔؤف حلٔؤؤف طؤىل لؤؤّْٞ   ؤذا آخؤتالف لؤؤٙ بؤرج  ؤذا ايبخؤؤٙـػ وـؤق ؿؤٙن فوئؤؤ

 ؽ.اـًُػ اـنٙـح ٓ برجف طـ ذـ

أن اـتٙريخ ييٓد ًٌٔف ؽيىل ًٌٔٛ  ذا ايبّتِل  غ اـًُػ اـنٙـح طىل ًٔؤٌٛ 

ؾر ؤؤؤؤف و يؤؤؤؤده ل حتٍٓؤؤؤؤؼ أتًؤؤؤؤٙ ف  غ اـًؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤٙـح يٍؤؤؤؤٙل ؽٓؤؤؤؤف: حلٔؤؤؤؤف لؤؤؤؤع اـًؤؤؤؤُػ 

 اـنٙـح حلو فٙـػ ـًُُػ اـنٙـح.

وـذـؽ ؽال ينح حلن يوُؼ اـٍقل  ٗخراج لـ ؿٙن ييُؤـ وـؤق  ًُؤٙٔف طؤىل إؾؤؾ 

ًٙ لؤؤٙ دام حلٔؤؤف  لؤؤٙ   يؤؤٍّض  ٌيُؤؤف لؤؤٙ يٍقـؤؤف  ًُؤؤٙٔف، ٓ ينؤؤح حلن ٍٔؤؤقل حلٔؤؤف ـؤؤٓس سؤؤٌُٓ

يؤؤدطق  غ لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح.. لؤؤٙ دام يؤؤدطقا اـّؤؤٙس  غ  تٌؤؤٙع اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ 

وطدم اـتينٚ إللٙم لـ إلِٛ ؽهالً حلن يتينٚ ـوريؼ لـ اـورق ؽهالً طؤـ حلن 

ٙلؾ يتينؤؤؤؤؤؤٚ اؤؤؤؤؤؤزب لؤؤؤؤؤؤـ إدؤؤؤؤؤؤزاب، ـَؤؤؤؤؤؤـ ـؤؤؤؤؤؤف نراء يمؤؤؤؤؤؤذ ؽْٓؤؤؤؤؤؤٙ ل  يؤؤؤؤؤؤض ايبًؤؤؤؤؤؤ

 آجتْٙديٛ و ذا ٓ  د لّف، حللِٛ اـًُػ اختٌُقا ل  يض ايبًٙلؾ.

ـَؤؤـ ٔحؤؤـ هيِّؤؤٙ اـٍٙطؤؤدة:  ؤؤؾ  ؤؤق لؤؤٖلـ هبؤؤٙ..  ؤؤؾ  ؤؤق داع  ـْٓؤؤٙ؟ ٔحؤؤـ ٔيؤؤرف 

ؿ  ؾُّؤٙ حلؿثؤر لؤـ لؤرة: ٓ يقجؤد اـٓؤقم طؤىل وجؤف إرض بٙطؤٛ طؤىل إؾؤؾ اؤـ 

ؽْٓؿ حل دًا لـ يٍقل  يوٍُقن طىل حلًٌْٔؿ حل ؿ لـ حل ؾ اـًّٛ وا؛ طٛ.. ٓ يقجد

 ؤؤؤٕن لؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح  ؤؤؤق خوؤؤؤٕ، ـؤؤؤق ؿؤؤؤٙن ٓ يتٌّؤؤؤٙه ؽيؤؤؤالً ـَؤؤؤـ ٓ يًؤؤؤتوٓع حلن 

 ٔف خوٕ. يٍقل: 

تٌٙع اـًُػ اـنٙـح ؽيالً ودطقة، وؾد بٙـػ ل  يؤض اؽْذا اـذي يدطق  غ 
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اـٌؤؤروع.. لؤؤٙ ًٔؤؤتوٓع حلن ٔخرجؤؤف لؤؤـ أتًؤؤٙ ف اـؤؤذي حلطُؤؤـ أتًؤؤٙ ف  ـٓؤؤف  ًؤؤٌٚ  يؤؤض 

َؤؤـ  ؤؤذه فٙـٌؤؤٙت ؾؤؤد تَؤؤقن ؽرديؤؤٛ، ييّؤؤل: تؤؤٖ ر ل شخنؤؤف حلو ل ايبخٙـٌؤؤٙت، ـ

حلؽؤؤراد يُؤؤقذون  ؤؤف، وؾؤؤد يَؤؤقن هلؤؤٙ حل ر ؤؤٙ ل ايبجتِؤؤع تؤؤٕ  ًا ؿٌؤؤ ًا جؤؤدًا، ؽًٌّؤؤٌٛ  ؤؤذا 

 اـتٕ   يَقن آ تيٙد طـ لّْٞ اـًُػ اـنٙـح حلو اؾرتا ف.

 حللؤؤٙ حلن ٔوُؤؤؼ طؤؤىل حلؽؤؤراد يؤؤدطقن  غ  تٌؤؤٙع اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ وـؤؤٓس  ؤؤذا ؽٍؤؤط  ؤؤؾ

وطؤؤىل لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح ـَؤؤـ ؾؤؤد بؤؤٙـٌقن ل  يؤؤض اـٍهؤؤٙيٙ، لؤؤٙ يًٌّؤؤل حلن 

ًٛ ؿ   ًُّٙ لثالً طـ  يهْؿ حل ؿ يٍقـقن:  ٔتِْْؿ  ٙيبخٙـٌٛ  ٓ  ذا حلطُّق ٙ ساد

ٔحؤـ ٔتٌؤع اـًؤُػ ل طٍٓؤؤدهتؿ.. ل طُِْؤؿ.. حللؤٙ ل وسؤؤٙلُْؿ ؽؤال،  ؤذا فؤؤٙـػ 

ًٙ ـؤؤؤؤؤدطقة اـًؤؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤؤٙـح،  ؤؤؤؤؤؾ فؤؤؤؤؤٙـػ ـؤؤؤؤؤدطقة  اـؤؤؤؤؤذي ا ؤؤؤؤؤتؿ  ¢اـرسؤؤؤؤؤقل جؤؤؤؤؤذري

  ٙـتقدٓد ل اـيْد ايبَل ؿ   ق ليُقم.

ا؛ طؤؤؤؤٙت إخؤؤؤؤرى اـؤؤؤؤذيـ يٍقـؤؤؤؤقن: ٔحؤؤؤؤـ طؤؤؤؤىل اـَتؤؤؤؤٙب واـًؤؤؤؤّٛ ٓ هيتِؤؤؤؤقن 

ق وٓ ر  ٌَ ن  ذه اـدطقة اـٓقم تُ   ٙـدطقة  غ اـتقدٓد،  ؾ ؾد يقجد ؽْٓؿ لـ يٍقل: 

ؤؤ ُ َ  ـًٓؤؤقا سؤؤٌُٓع ؽؤؤٗن  عأ وـؤؤذـؽ ؽًٌّٓؤؤل   يٙد ؤؤٙ أن طؤؤـ اـؤؤدطقة،  ؤؤٖٓء دؤؤت ً ِ 

وصؾ  يض اـّٙس  غ لثؾ  ذه ايبرتٌٛ ل آ تيٙد طـ اـًؤُػ اـنؤٙـح وـؤق ؿؤٙن 

لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، ؽؤؤٗٔ   ؤؤل ؿُِؤؤٛ  ىليّتِؤؤل ل ؿاللؤؤف ول دطقتؤؤف  غ حلٔؤؤف طؤؤ

  ق ؾٙلُْٙ.

 : .. (20:  46/ 848) اهلدى والنور /

د ل لثؾ  ذه ايبًٕـٛ ة اخلالف ايبقجقد  صٓٚ طٌقًا شٓخّٙة ٔىرًا اِ  لداخُٛ:

 ؤع اـمؤؤٌٙب طّؤدٔٙ خٙصؤؤٛ ل اـؤِٓـ، وٓ حلسؤؤتٌيد حلن يَؤقن ل لّؤؤٙصؼ حلخؤرى طؤؤىل 
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 ؤذا ااؤٙل، ؤىؤرًا ٕن اـمؤؤٌٙب ل  ؤذه ايبًؤٕـٛ ؿؤ  ذؿؤؤرتؿ طؤىل  ؽؤراط وتٌؤؤريط، 

ًٙ ل  ذه ايبًٕـٛأ ٕن اـٍقاطد اـيٙلٛ ؿؤٌؾ يوٌٍْؤٙ  ؽٕريد  ٙرك اهلل ؽَٓؿ دًَ   ٙلٓ

 اه.طىل دًٚ لٙ ير

ًٛ لّىِؤؤٛ تّىؤؤًٓ   ًٙ بٙطؤؤ ؽِؤؤثالً: اـرجؤؤؾ اـؤؤذي ييتٍؤؤد طٍٓؤؤدة اـًؤؤُػ وطِؤؤؾ دز ؤؤ

ًٙ، و ؤؤذا اـتّىؤؤٓؿ طؤؤىل حللؤؤقر ؽؤؤٓ   ٓؤؤّْؿ جيتِيؤؤقن، ٓ  ًٙ حلو طٍّقديؤؤ ؿؤؤ  يٍقـؤؤقن  رلٓؤؤ

شؤؤؤؤؽ حل ؤؤؤؤؿ وؾؤؤؤؤد اجتِيؤؤؤؤقا طؤؤؤؤىل  ؤؤؤؤذا اـفؤؤؤؤء ؽحؤؤؤؤٌْؿ ـٌيهؤؤؤؤْؿ حلؿثؤؤؤؤر لؤؤؤؤـ وٓلْؤؤؤؤؿ 

خريـ، ـَـ  ق لـ  ٙب حل ؿ ـمخريـ، ودؽٙطْؿ طـ حلًٌْٔؿ حلؿثر لـ دؽٙطْؿ ـم

ييتٍدون حلن  ذا  ق اإلسؤالم، وحلن  ؤذه  ؤل اـًؤّٛ، لؤٙ ييتٍؤدون ل داخؤؾ حلًٌٔؤْؿ 

حل ؤؤؤؤؿ فؤؤؤؤٙـٌقن ـًُؤؤؤؤّٛ  ؤؤؤؤؿ يّؤؤؤؤٙؽحقن حلن  ؤؤؤؤذه  ؤؤؤؤل اـًؤؤؤؤّٛ، اَؤؤؤؤـ ل وؾؤؤؤؤٜ لؤؤؤؤـ 

إوؾؤؤٙت لؤؤٙ يىْؤؤر حلٔؤؤف طّؤؤده  ؤؤذا اـتّىؤؤٓؿ وٓ طّؤؤده  ؤؤذه اـٌٓيؤؤٛ، ـَؤؤـ ل وؾؤؤٜ لؤؤـ 

ْر يًُؿ  ٕن  ذا لقجقد ـَـ ل دًف حلن  ذا بدم إوؾٙت وإلر ؾد ؽٙح واشت

 ، ًٛ اـدطقة اـًٌُٓٛ اـٍٙلِٛ طىل اـَتٙب واـًّٛ و ٞ اـًُػ اـنٙـح ؾندًا ووسُٓ

  ذا ل دًف، و ذا اـذي يتَُؿ  ف.

ـَؤؤـ اـؤؤذي ٔؤؤؤراه ٔحؤؤـ ٔؤؤؤراه حلٔؤؤف ييِؤؤؤؼ لؤؤٙ يريؤؤده واجتْؤؤؤٙده  ؤؤق اـؤؤؤذي وصؤؤؾ  ـٓؤؤؤف 

حلخؤؤؤرى: يرتتؤؤؤٚ طؤؤؤىل  ؤؤؤذا لٓؤؤؤؾ  غ  اجتْؤؤؤٙده، و ؤؤؤذا إلؤؤؤر لؤؤؤـ ٔٙدٓؤؤؤٛ، لؤؤؤـ ٔٙدٓؤؤؤٛ

بٙطٙت حلخرى ود ا؛ طٛ اـًٌُٓٛ اـٍٙلِٛ، حلن اـًؤٌُٓع  ؤٖٓء لٌّؤرون وحل ؤؿ 

ًٙ ـَؤـ ـًٓؤقا ؿؤ  يوٍُؤقن  ؤؿ، و ؤؿ ـًٓؤقا لؤـ  وحل ؿ.. و ن ؿٙن  ّٙك لـ يٌّر دٍ

اـٍٙلِع  ٙـدطقة  ٔ   ؤؿ حلؽؤراد صؤًٙر ؽؤال تٖخؤذ زٓهتؤؿ و ٙسؤٚ طُْٓؤٙ ا؛ِٓؤع 

 ٙر.اـٌَٙر واـنً

 ؤؤؿ يّىؤؤرون  غ اـيِؤؤؾ ا؛ طؤؤل أخؤؤر لؤؤـ ا؛ طؤؤٙت إخؤؤرى واـتّىؤؤٓ ت 
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ًٙ وحل ؤؤؤٙ وحل ؤؤؤٙ وحل ؤؤؤٙ، و غ لتؤؤؤك  ًٙ ٔٙؽيؤؤؤ إخؤؤؤرى حل ؤؤؤٙ  ؤؤؤدم اإلسؤؤؤالم وتنؤؤؤٚ لنؤؤؤٌ

 ؤحـ ٔيٓش ؽقى، و غ لتك ؤحـ ٔيٓش طىل  ذا ااٙل؟  ذه ٔىرهتؿ.

طُِٓؤؤٛ طِؤؤؾ وؾؤؤد ييُِؤؤقن بيٓؤؤٛ..  ؤؤذه ا؛ِيٓؤؤٛ ؾؤؤد تَؤؤقن لؤؤثالً ل ضٙ ر ؤؤٙ 

 خ ي.. اـيِؾ اخل ي ليروف.

وؾد سِيٜ ؽتقاؿؿ: ل  ذا سُؿ لـ ااز ٓٛ، و ذا سُؿ لـ ؽتّٛ ايبؤٙل ؽؤّيؿ لؤٙ 

 ؤق، ـَؤـ ؾؤد يّؤٙزع اـٍٙلؤؾ  ّٕٔؤٙ سؤُِّٙ لؤـ  ؤذه إشؤٓٙء ويَؤقن طّؤده  ؤذه إشؤٓٙء 

 سقاء ؿٜٙٔ لّْجٓٛ حلو ؿٜٙٔ شخنٓٛ.

ؤؤؤ اـًؤؤؤٖال أن:  ؤؤؤؾ  ؤؤؤذه إشؤؤؤٓٙء اـتؤؤؤل ذؿرهتؤؤؤٙ تُ  غ حلن يٍؤؤؤٙل: ـًٓؤؤؤقا لؤؤؤـ حل ؤؤؤؾ ق  ًَ

اـًؤؤّٛ وا؛ طؤؤٛ  ؤؤؿ لؤؤـ اـٌؤؤرق اهلٙـَؤؤٛ، حلو يٍؤؤٙل:  ؤؤؿ سؤؤٌُٓقن زـؤؤٜ حلؾؤؤدالْؿ ل 

  ذه إ قاب ؽال يتٙ يقن طىل ؾقهلؿ واـٍقل أخر: ٓ يًٙغ ل ااَؿ طُْٓؿ؟

ًٙ طؤؤـ ـًؤؤٙ ؿ و ؤؤذا اؤؤٙ يهؤؤيػ  اـمؤؤٓخ:  ـَؤؤـ حلٔؤؤٜ  ؤؤٙرك اهلل ؽٓؤؤؽ ؿؤؤررت صٌيؤؤ

 ؤؾ اـًؤّٛ وا؛ طؤٛ و  تؤذؿر اـًؤُػ اـنؤٙـح  ٓ حلخؤ ًا، لقؾٌْؿ، ؿؤررت ؿُِؤٛ حل

 ؽَٕ ؿ يميرون ل ؾرارة ٌٔقسْؿ حل ؿ ؽٓ   ؿ طُٓف ـًٓقا سٌُٓع. 

  ؿ يٍقـقن شٓخّٙ سٌُٓع ـَـ ر   حلين  ٙوزت ...  لداخُٛ:

 ٓ  ٕس،  ؿ يٍقـقن  َذا.  اـمٓخ: 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

يتٌّؤٙه اإلًٔؤٙن ليّؤك حلٔؤف يتٌّؤك لؤٙ  ٔحـ لٙ ليّؤك سؤٌُٓع.. ل حلي رء اـمٓخ: 

ؿٙن طُٓف اـًُػ اـنٙـح، أن  ذا اـتحزب و ذا اـتَتؤؾ  ؤؾ  َؤذا ؿؤٙن اـًؤُػ 

 اـنٙـح؟ 
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ًٙ.  لداخُٛ:  ـًٓقا ؿذـؽ ؾوي

سٍٓقـقن ٓ،  ذًا:  ؿ ـًٓقا سٌُٓع ل  ذه ايبًٕـٛ طىل إؾؤؾ، ؽؤٗذًا:  اـمٓخ: 

 . ٓ ينح هلؿ حلن يٍقـقا ٔحـ طىل اـَتٙب واـًّٛ

ـق حلسوا طىل  ذا اـٍقل وطىل  ذا ااؤٙل يٍؤٙل:   ؤؿ خؤٙرجقن لؤـ  لداخُٛ:

 اـًٌُٓع؟ 

 وخٙرجقن طـ اـًّٛ.  اـمٓخ: 

 وطـ اـًّٛ؟  لداخُٛ:

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 وطـ اـٌرؾٛ اـّٙجٓٛ؟ لداخُٛ:

 وطـ اـٌرؾٛ اـّٙجٓٛ  ال شؽ، لع لالدىٛ ؾٓدي اـًٙ ؼ.  اـمٓخ: 

 د حلن حلسِيفأ ٕن  ذا اـذي اـَالم دقـف. ٔيؿ  ق  ذا اـذي حلري لداخُٛ:

ًٙ ل ااؤؤؤؤؤديٝ:  اـمؤؤؤؤؤٓخ:  لؤؤؤؤؤٙ حلٔؤؤؤؤؤٙ طُٓؤؤؤؤؤف »ٕن اـٌرؾؤؤؤؤؤٛ اـّٙجٓؤؤؤؤؤٛ  ؤؤؤؤؤل ؿؤؤؤؤؤ  ؾُّؤؤؤؤؤٙ نٌٔؤؤؤؤؤ

، اـتؤؤؤٙ يقن ؿؤؤؤٙٔقا طؤؤؤىل لؤؤؤٙ ؿؤؤؤٙن طُٓؤؤؤف اـنؤؤؤحٙ ٛ، حلتٌؤؤؤٙطْؿ ؿؤؤؤذـؽ، ؽؤؤؤٗذًا: شوحلصؤؤؤحٙس

 ؤؤؤؤؤٖٓء  ذا خؤؤؤؤؤٙـٌقا اـًؤؤؤؤؤّٛ ؽٍؤؤؤؤؤد خؤؤؤؤؤٙـٌقا اـنؤؤؤؤؤحٙ ٛ..  ذا خؤؤؤؤؤٙـٌقا اـنؤؤؤؤؤحٙ ٛ خؤؤؤؤؤٙـٌقا 

ٙ ؾُّٙ  ؤٕ ؿ خؤٙـٌقا اـًؤُػ، حلو خؤٙـٌقا اـتؤٙ يع، ّ وحلتٌٙطْؿ،  ذًا: سقاء طُٓاـتٙ يع

 حلو خٙـٌقا اـنحٙ ٛ، حلو خٙـٌقا اـًّٛ ؽَ  يٍٙل: ؿؾ اـدروب طىل اـوٙدقن.

ـَـ ٔحـ ٔريد حلن ٌٔع هلؿ حلن ٓ يًرتوا  ٕ ؿ  ؿ طىل اـًّٛ لٙ دام حل ؿ ـًٓقا 

 طىل اـًُػ اـنٙـح.
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ًٙ..  ؤؤؤذه اـتَؤؤؤتالت ـؤؤؤق حلٔؤؤؤٜ  ؤؤؤٙرك اهلل ؽٓؤؤؤؽ تَ ُِؤؤؤٜ  َؤؤؤالم يوؤؤؤٙ ؼ اـقاؾؤؤؤع  ٙلؤؤؤ

ؿٙٔؤؤٜ لؤؤٙ  ؤؤل هبؤؤذا اـٌيؤؤد طؤؤـ لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح.. اـتحؤؤزب  ؤؤذا واـتَتؤؤؾ وؾؤؤد 

 ًٙ ًٛ وتَؤؤتالً وحتز ؤؤ يٍؤؤرتن لؤؤع  ٓيؤؤٛ ـرلًٓؤؤْؿ ؽْؤؤذا اؤؤٙ يزيؤؤد ل ؽرؾؤؤٛ ايبًؤؤُِع ؽرؾؤؤ

ًٙ، و ؤؤؤؤؤذا لؤؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤؤق لّنؤؤؤؤؤقص طُٓؤؤؤؤؤف ل اـٍؤؤؤؤؤرنن اـَؤؤؤؤؤريؿ:  ؤؤؤؤؤقا ِلؤؤؤؤؤ ﴿ووؤؤؤؤؤيٌ ُٔ ق َُ ـَ َوٓ َت

ؿَِع  ؤؤؤؤؤؤ َدهْيِْؿ  *ايبُْْػِ ؤؤؤؤؤؤ ـَ ْزٍب  ِؤؤؤؤؤؤَ   ؾ  ِدؤؤؤؤؤؤ ًَٓيٙ ُؿؤؤؤؤؤؤ
ُٔقا ِشؤؤؤؤؤؤ ٙ ْؿ َوَؿؤؤؤؤؤؤ ُْ ُؾؤؤؤؤؤؤقا ِديؤؤؤؤؤؤَّ ـَ َؽر  ِذي ؤؤؤؤؤؤ ـ  ـَ ا

ِلؤؤؤؤؤؤ

 .[32 - 31 ]الروم:﴾َؽِرُدقنَ 

لؤؤؤؤٙ يًؤؤؤؤتوٓع حلدؤؤؤؤد لؤؤؤؤع إسؤؤؤؤػ اـمؤؤؤؤديد حلن يٍؤؤؤؤقل: ـؤؤؤؤٓس ؿؤؤؤؤؾ دؤؤؤؤزب  ؤؤؤؤ  ـؤؤؤؤدهيؿ 

ًٙ  ؤؤذه أيؤؤٛ، ؽردؤؤقن  تحؤؤزهبؿ ـًٓؤؤقا ؽؤؤردع  ؽردؤؤقن، ؽؤؤقاؾيْؿ يّوٌؤؤؼ طُؤؤْٓؿ  ٙلؤؤ

 يٍٓؤؤدهتؿ.. شؤؤتٙنة وحلٔؤؤٙ حلؾؤؤقل وٓ ؽخؤؤر: حلٔؤؤٙ حلؽخؤؤر  ؤؤٕن اهلل طؤؤز وجؤؤؾ ينؤؤ يل ليرؽؤؤٛ 

اـًُػ اـنٙـح طُِْؿ وؽٍْْؿ وسُقؿْؿ، وحلن حلسيك ٕؿقن طىل خوٙ ؿ حلؽخؤر 

 حلٔٙ هبذا.

ـَـ ٓ حلدطق  غ اـتَتؾ وٓ  غ  ِعأ ٕن  ذا يٌرق بٙطٛ ايبًؤُِع حلؿثؤر 

ؿ ٔحؤـ طؤىل اـًؤّٛ يَؤذهبؿ ا تؤداًء حلن لثؤؾ  ؤذا اٙ  ؤؿ طُٓؤف لتٌرؾؤقنأ ـؤذـؽ ؾؤقهل

اـتَتؤؤؾ ٓ ييرؽؤؤف اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح.. ٓ ييرؽؤؤف اـنؤؤحٙ ٛ..   يَؤؤـ ل اـنؤؤحٙ ٛ لؤؤـ 

يٍؤؤقل: حلٔؤؤٙ  َؤؤري.. حلٔؤؤٙ طِؤؤري.. حلٔؤؤٙ طؤؤث ين.. حلٔؤؤٙ طُؤؤقي..  ٓ  يؤؤد حلن ذرت اـمؤؤٓيٛ 

 ؾر ٙ و د وا يٌثقن سِقلْؿ  ع لؤـ جؤٙ وا لؤـ  يؤد اـنؤحٙ ٛ و  يَؤـ هلؤؿ تُؤؽ

 اـمقؿٛ  ٓ ؽٓ   يد ؿ   ق ليُقم لـ اـتٙريخ.

أن  ٖٓء ييٓؤدون سؤ ة اـٌؤرق اـتؤل ؿؤٙن اـرسؤقل طُٓؤف اـًؤالم حلشؤٙر  ـْٓؤٙ ل 

ااديٝ اـًٙ ؼ ذؿره، واـذي  د ّٙ اـتٙريخ لؤٙ ؽيُؤقا  ٙيبًؤُِع لؤـ تٌؤرق ٔؤٙطؿ 

  ؿ لـ اـَٓد ـًُُِِع وؾتؾ ااَٙم ايبًُِع ؤحق ذـؽ.



 سؤاالت أبي احلسن للصيخ يف املسائل املنهحية ------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

73 

، ٔحؤؤـ جيؤؤٚ حلن ٔؤؤدطق  ؤؤٖٓء  ٙاَِؤؤٛ وايبقطىؤؤٛ ااًؤؤّٛ وٓ ؽٌؤؤٙرك اهلل ؽٓؤؤؽ

هيِّٙ اـتٌَ  واـتهُٓؾ ؿ  يًٙيل  يض اـّٙس، ـَـ ٌٔع هلؿ دٍٍٓٛ إلر حلٔؤف ٓ 

ٔجٙة هلٖٓء ايبًُِع وتٌرؾْؿ  ٓ  ٙـيقدة  غ لٙ ؿؤٙن طُٓؤف سؤٌُّٙ اـنؤٙـح، ـؤٓس 

ـؤؤٓس ؽٍؤؤط ل اـًٙيؤؤٛ  ؽٍؤؤط ل اـيٍٓؤؤدة، وـؤؤٓس ؽٍؤؤط ل اـيٌؤؤٙدة و ٔؤؤ  ل اـًؤؤُقك..

ًٙ، و ؿ بتٌُقن ليّٙ ل  ذا.   ؾ ول اـقسُٓٛ حليه

وـذـؽ ؽِـ ييُؤـ لؤّْؿ حل ؤؿ حلدؤرار ل ا ؤٙذ إسؤٙـٓٚ ل اـؤدطقة لؤثالً و ؤق 

بٙـػ اـرسقل ل حلسُق ف دٓٝ حلن اهلل طؤز وجؤؾ حلد ؤف وحلدًؤـ تٕديٌؤف وؾؤٙل لؤثالً: 

ْٓئًٙ َؾُِؤؤٓاًل ﴿ ْؿ َشؤؤ ِْ ْٓ ؤؤ ـَ ـُ  ِ ْرَؿ ْدَت َتؤؤ
ْد ؿِؤؤ ؤؤ ٍَ ، ٔحؤؤـ ٔتخؤؤذ  ؤؤذا اـرؿؤؤقن  ـؤؤْٓؿ [64]اإلسررراء:﴾ـَ

وسُٓٛ إلصالدْؿ ؽّجٓز اـدخقل لؤثالً ل اـربيبٙٔؤٙت اـتؤل حتَؤؿ  ًؤ  لؤٙ حلٔؤز اهلل 

  ٙسؿ لٙذا؟ حلسُقب اـدطقة تٍتيض ذـؽ ل  ذا اـزلٙن:

ري شللت خريو لل اري لل اريأوردهللس

 

 

 

ري سريهكذعرييلسري ل اري ل ردريع بلخ 

َلُر ﴿ف و ٔ  طىل حلسٙس: لٙ  َذا  دحل اـرسقل طُٓف اـًالم دطقت  ْٖ َؽْٙصَدْع  َِ  ُت

ؿِعَ  ؤؤ ـِ ايبُْْػِ ِرْض َطؤؤ ، ًٔؤؤٕل اهلل حلن هيؤؤديّٙ و يؤؤٙ ؿ سؤؤقاء اـقؤؤاط، [44]الحجررر:﴾َوحَلْطؤؤ

 ولٙذا  يد ذـؽ؟ 

 ق إلر ايبْؿ أن اـؤذي ووؤحتِقه ودًؤِتؿ اخلؤالف ؽٓؤف: حلن لؤـ  لداخُٛ:

تحؤزهبؿ ويؤقايل وييؤٙدي دطك  غ تَتؾ و غ دز ٓٛ وحلصؤٌح لؤـ اـؤذيـ يٌردؤقن  

ًٙ لـ دطقة حل ؾ اـًّٛ وا؛ طٛ  طىل   ر  ذا اـذي ا ذه ـًٌّف ؽْذا يَقن خٙرج

  ؾ و تيٌ  حلدق لـ اـٌرؾٛ اـّٙجٓٛ. 

 ٔيؿ حلدًّٜ. اـمٓخ: 
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 : .. ( 27:  17/ 848) اهلدى والنور /

 يض اإلخقة ل  ذا ايبجٙل يقرد  شؤًَٙٓ: لؤٙذا يٍؤقل؟  اـًٖال: ّٙ  لداخُٛ:

قل لؤؤؤؤثالً:  ن لدرسؤؤؤؤٛ حل ؤؤؤؤؾ اـؤؤؤؤرحلي ؿؤؤؤؤؿ خٙـٌؤؤؤؤٜ حل ؤؤؤؤؾ ااؤؤؤؤديٝ، وؿؤؤؤؤؿ تينؤؤؤؤٚ يٍؤؤؤؤ

ؤؤؤ إدّؤؤؤٙف يبؤؤؤذ ٌْؿ،  ؤؤؤؾ حلٔؤؤؤتؿ تُ  دقن لؤؤؤثال دٌىَؤؤؤؿ اهلل  ؤؤؤٕن  ؤؤؤٖٓء إدّؤؤؤٙف َق 

ايبتينؤؤٌع اـؤؤذيـ ر ؤؤ  تَُِؤؤقا ل حللِؤؤٛ ايبؤؤذا ٚ إخؤؤرى  ًؤؤٌٚ  ؤؤذا ايبؤؤذ ٚ، 

اهلٙـَؤؤؤٛ   ؤؤؤؾ  ؤؤؤٖٓء برجؤؤؤقن لؤؤؤـ دالؤؤؤرة حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ وا؛ طؤؤؤٛ  غ دالؤؤؤرة اـٌؤؤؤرق

ن اخلؤؤالف  ّّٓؤؤٙ و ؤؤع  يؤؤض  ؤؤٖٓء اـًؤؤٌُٓع اـؤؤذيـ  آ ّتؤؤع واـًؤؤٌيع؟ يٍقـؤؤقن: 

خٙـٌقٔؤؤؤٙ ل  ؤؤؤذا اـٌؤؤؤٙب لؤؤؤٙ ينؤؤؤؾ  غ اخلؤؤؤالف  ؤؤؤع حل ؤؤؤؾ ااؤؤؤديٝ وحل ؤؤؤؾ اـؤؤؤرحلي، 

 ودَؿ حل ؾ ااديٝ طىل حل ؾ اـرحلي اـًٙ ؼ. 

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

ن ؿؤؤؤٙن ؽْٓؤؤؤٙ ن لدرسؤؤؤٛ حل ؤؤؤؾ اـؤؤؤرحلي لدرسؤؤؤٛ  سؤؤؤاللٓٛ و   ؤؤؤؿ يٍقـؤؤؤقن   لداخُؤؤؤٛ:

حلخوؤؤٙء، ؽَٓؤؤػ يٍؤؤٙل طؤؤىل لؤؤـ طٍٓدتؤؤف طٍٓؤؤدة اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح ويؤؤدطق  غ اـَتؤؤٙب 

واـًؤؤّٛ ـَؤؤـ  ؤؤاله اهلل ا ؤؤتظ  ًِؤؤٕـٛ ااز ٓؤؤٛ ويىؤؤـ حلن اـؤؤدطقة  ؤؤدون دز ٓؤؤٛ ٓ تٍؤؤٓؿ 

ر صؤؤحٓح ق  َنؤؤ ـ سؤؤالم ؾٙلِؤؤٛ،  َؤؤذا يٍقـؤؤقن ـّؤؤٙ.. يٍقـؤؤقن ـّؤؤٙ: حلٔؤؤتؿ ـؤؤٓس طّؤؤدؿؿ تَ 

 إلؾٙلٛ اـدوـٛ اإلساللٓٛ. 

 صٓٚ، ًٕٔهلؿ.  مٓخ: اـ

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

  ؾ  ؿ يٍقلقن  ٙـدطقة  غ اـتقدٓد؟  اـمٓخ: 

 واـتّجؤٓؿ واـًؤحر عٔيؿ، اـؤدطقة  غ اـتقدٓؤد واـتحؤذير لؤـ اـٌٍؤقري لداخُٛ:
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 واـَْٙٔٛ. 

ٓ، ٓ دع تَتُْؿ وحتزهبؿ، لؤٙ اـؤذي يًُؤٚ طُؤْٓؿ.. يبؤٙذا تَتُؤقا..  اـمٓخ: 

 ا ـٓدطقا اـّٙس  غ اـتقدٓد؟ يبٙذا حتز قا؟ حتز قا وتَتُق

  َذا يٍقـقن.  لداخُٛ:

ٓ  ٕس يؤٙ حلسؤتٙذة اـٌَؤٙر يٍقـؤقن: ٔحؤـ طؤىل اهلؤدى وطؤىل اـنؤقاب،  اـمٓخ: 

لؤؤؤؤؤؤٙذا ... ـٍؤؤؤؤؤؤقهلؿ، ٔحؤؤؤؤؤؤـ أن ّٔٙؾمؤؤؤؤؤؤْؿ... ٔحؤؤؤؤؤؤـ ٍٔؤؤؤؤؤؤقل هلؤؤؤؤؤؤؿ: حلٔؤؤؤؤؤؤتؿ تؤؤؤؤؤؤدطقن  غ 

ؿ اـتقدٓد...  غ  تٌٙع اـَتٙب واـًّٛ، حلرؤٙ لثالً: طٌؤٙدتَؿ... صؤالتَؿ سؤُقؿَ

ل  ٓؤؤقتَؿ... ل ذريؤؤٙتَؿ ل ل  غ نخؤؤره،  ؤؤؾ  ؤؤؿ طؤؤىل لؤؤٙ ؿؤؤٙن طُٓؤؤف اـًؤؤؤُػ 

اـنؤؤؤٙـح طؤؤؤىل دؤؤؤد تيٌؤؤؤ  ؿ: طؤؤؤىل اـًؤؤؤّٛ،  ن ؿؤؤؤٙٔقا ؿؤؤؤذـؽ  ذًا يبؤؤؤٙذا تَتُؤؤؤتؿ دون 

أخؤؤؤريـ يبؤؤؤٙذا   تؤؤؤدطق اـؤؤؤدطقة تّوُؤؤؤؼ  ؤؤؤع ؿؤؤؤؾ  ؤؤؤٖٓء ايبًؤؤؤُِع طؤؤؤىل اخؤؤؤتالف 

ـتحؤؤؤزب رء لؤؤؤٙ حلؾؤؤؤقل  ؤؤؤق حلدؤؤؤزاهبؿ ولؤؤؤذا ٌْؿ، ٓ  ؤؤؤد حلن لؤؤؤٙ وراء  ؤؤؤذا اـتَتؤؤؤؾ وا

ًٙ  غ  رء ؼ  فٌل  ؾ  ق ضؤٙ ر... ؿؤؾ تَتؤؾ... ؿؤؾ حتؤزب يَؤقن حلصؤُف لّتِٓؤ

 اـًُػ اـنٙـح  رد حلن يتَتؾ ييِؾ ل دالرة تَتُف ويًّك دطقتف. 

 اهلل ايبًتيٙن.  لداخُٛ:

 ٔحـ يبًّٙ  ذا يبس اـٓد.  اـمٓخ: 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

دطؤقة اـًؤُػ اـنؤٙـح ؽٌؤد وا يمؤتًُقن  لـ ؿث  اـ ؿؤٙٔقا ؽيؤالً طؤىل اـمٓخ: 

  ٙـتَتؾ واـتحزب، ييّل:  د وا يمتًُقن  ٙـًٓٙسٛ. 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:
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 ذًا: سٓٙسٛ ودطؤقة ـُتقدٓؤد طؤىل لؤٙ ؿؤٙن طُٓؤف اـًؤُػ اـنؤٙـح  ؤذا ٓ  اـمٓخ: 

يَِـ حل دًا..  ذا حللر يًؤتحٓؾأ ٕٔؤف حللؤر صٌٓيؤل جؤدًا ؿؤ  يًؤتحٓؾ لؤثالً: حلن يَؤقن 

ًٙ  َؤؤ ًٙ ل ؿؤؤؾ طُؤؤؿ، ٓ  ؤؤد حلن يِٓؤؤؾ  غ طُؤؤؿ حلؿثؤؤر لؤؤـ اـٌؤؤرد طٙيبؤؤ ؾ طُؤؤؿ.. لتخننؤؤ

 طُؿ  ذه سّٛ اهلل ل خٍُف، و ذه صٙؾٛ اإلًٔٙن اـتل ؽور اهلل طٌٙده طُْٓٙ.

ؽٗذا ؿٙٔقا حلرادوا حلن يمتًُقا  ٙـدطقة ؽ  حلسْؾ اـدطقة ولٙ حلؼّٙ ٙ طؤـ اـتَتؤؾ، 

يؤؤؤؤٛ  ِؤؤؤؤع إلؤؤؤؤقال.. و ذا حلرادوا حلن يمؤؤؤؤتًُقا  ًؤؤؤؤ  اـؤؤؤؤدطقة خؤؤؤؤذ لؤؤؤؤثالً بيٓؤؤؤؤٛ خ 

تًٙطد اـٌٍراء وايبًٙؿع.. حلٔٙ حلؾقل: ا؛ِيٓٛ اخل يٛ  ذه خؤ أ ٕ ؤٙ لؤـ ليؤٙين 

َِعِ ﴿ؾؤؤؤقل اهلل تٌؤؤؤٙرك وتيؤؤؤٙغ:  ؤؤؤ ًْ
ِ ِٙم ايبْ ىَل َصَيؤؤؤ قَن َطؤؤؤ ؤؤؤ ٙو  ،  ؤؤؤذا [11]الفجرررر:﴾َوٓ حَتَ

ااض طِؾ اخل  ومحهقض طُٓف ل اـٍرنن اـَريؿ، ـَـ  ذه لٙ تدطق ٓ  غ 

سِٓتف اـًؤّٛ حلو اـًؤُػ اـنؤٙـح حلو اـتقدٓؤد، ـَؤـ طِؤؾ اخلؤ .. ـَؤـ  اـيُؿ سقاء

ًٙ:  ذا ؿؤؤٙن ٓ ييؤؤٙدي حلوـئؤؤؽ اـؤؤذيـ يؤؤدطقن   ؤؤذا اـيِؤؤؾ اخلؤؤ ي ؿؤؤ  ٍُٔؤؤٜ طّؤؤل نٌٔؤؤ

ًٙ  غ نخؤره،  ًٙ وسُقؿ  غ حلن تيقد إلٛ  غ لٙ ؿٙن طُٓف سٌُّٙ اـنٙـح طٍٓدًة وؽٍْ

ٓء اـؤؤؤذيـ يتحز ؤؤؤقن حلوًٓ: ،يٍؤؤؤقل: ٔحؤؤؤـ  حٙجؤؤؤٛ  ـؤؤؤَٓؿ  ؤؤؤذا ٔيؤؤؤؿ اـيِؤؤؤؾ، ـَؤؤؤـ  ؤؤؤٖ

 يٌتيدون ؿؾ اـٌيد طـ اـدطقة  غ اـَتٙب واـًّٛ و خٙصٛ  غ اـتقدٓد.

أىؤؤؤؤر حلٔؤؤؤؤؤٜ  غ اـيؤؤؤؤؤٙ  اإلسؤؤؤؤؤاللل ؿؤؤؤؤؤ  تؤؤؤؤؤرىة حلؿثؤؤؤؤؤر ؿ حل يؤؤؤؤؤد لؤؤؤؤؤٙ يَقٔؤؤؤؤؤقن طؤؤؤؤؤـ 

اـتقدٓد، ولٙ حلؿثر اـدطٙة ولٙ حلؿثر اـتَتالت وا؛ طٙت ااز ٓؤٛ ـؤق ؿؤٙٔقا  ؤٖٓء 

تيُؤؤؤؤؤٓؿ  ؤؤؤؤؤٖٓء ايبًؤؤؤؤؤُِع اـتقدٓؤؤؤؤؤد واـيٌؤؤؤؤؤٙدة  يٌرؼؤؤؤؤؤقن جْؤؤؤؤؤقد ؿ ويقجْق ؤؤؤؤؤٙ  غ

اـنحٓحٛ ـقجدت اـيٙ  اإلساللل ؼ  لؤٙ  ؤؿ طُٓؤف اـٓؤقم لؤـ اـٌيؤد طؤـ اـتقدٓؤد 

 ؽهالً طـ اـًّٛ  ِيّٙ ٙ اـيٙم اـمٙلع.

ؽٙـٍنؤؤؤد:  ؤؤؤذا اـتحؤؤؤزب  ؤؤؤق جيؤؤؤٚ حلن يٌِْؤؤؤقا حل ؤؤؤؿ يٌيؤؤؤد ؿ  ن ؿؤؤؤٙٔقا صؤؤؤٙدؾع 
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ٓيقن اـٍٓؤؤٙم  قاجؤؤٚ اـؤؤدطقة  ؤؤٙٓٔت ء  غ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـحأ ٕ ؤؤؿ سؤؤقف ٓ يًؤؤتو

 غ اـَتٙب واـًّٛ وطىل لّْٞ اـًُػ اـنٙـح اـذي يّتِقن  ـٓف ؿؾ لٙ ل إلر 

يزطِؤؤؤقن حلّٔؤؤؤٙ تَتُّؤؤؤٙ، يبؤؤؤٙذا تَتُؤؤؤتؿ؟ ـُؤؤؤدطقة؟ة ٓ، حلصؤؤؤٌحٜ اـؤؤؤدطقة  يٓؤؤؤدًا طؤؤؤّْؿ 

ًٙ، و ؤؤؤذا  ؤؤؤق واؾؤؤؤع  ؤؤؤٖٓء ااؤؤؤز ٓع، حلروين بٙطؤؤؤٛ دز ٓؤؤؤٛ تّتِؤؤؤل  غ دطؤؤؤقة   ٙلؤؤؤ

ا؛ طٙت اـذي يدطق ؿ لـ اـػق ولـ اـًرب  غ نخره  اـًُػ اـنٙـح وؿؾ

حلصؤؤٌحقا ييرؽؤؤقن اـتقدٓؤؤد اـؤؤذي ييرؽؤؤف إصٌؤؤٙل اـنؤؤًٙر ل  يؤؤض  ؤؤالد اـتقدٓؤؤدأ 

ون طؤؤؤؤؤؤىل  ؤؤؤؤؤؤذه اـؤؤؤؤؤؤدطقة،  ٓؤؤؤؤؤؤّ  ٖٕ ؤؤؤؤؤؤؿ يػؤؤؤؤؤؤ ق ٙ ويٍُّق ؤؤؤؤؤؤٙ ل صؤؤؤؤؤؤًر ؿ ويّمؤؤؤؤؤؤ

ا؛ طؤؤٙت إخؤؤرى ٓ ييرؽؤؤقن اـتقدٓؤؤد و ؤؤٙر قن اـتقدٓؤؤد  َُِؤؤٛ وادؤؤدة و ؤؤل: 

  ذا وؾتف. ـٓس 

 اهلل ايبًتيٙن.  لداخُٛ:

ـٓس  ذا وؾتفة حلٔٙ حلطرف وؾع طظ دٙد ٛ وحلٔٙ ل ا؛ٙليٛ اإلسؤاللٓٛ،  اـمٓخ: 

ؿٙن  ّٙك اجت ع حلؾؾ لـ  ذا دّٓ  دخؾ طُّٓٙ رلٓس بٙطٛ وؿّؤٜ سؤٌحٙن اهللة 

حلٔٙ جٙـس طّد طتٌٛ اـٌٙب  ّٙك وا؛دران اتُئٛ  ٙإلخقان ؿّٜ حلٔٙ نخر وادد لؤر 

دؤؤدًا اًؤؤُؿ طُؤؤْٓؿ ؤحؤؤـ ٓ ٍٔؤؤقم ٕدؤؤد... ؽْؤؤق اوؤؤور حلن ينؤؤٙؽح ا؛ٙـًؤؤع و ؤؤف ي

 َ ؤؤ  يؤؤد وادؤؤد وحلٔؤؤٙ حلتٌؤؤرس ل وجْؤؤف... حلرى حلن وجْؤؤف َ  ؤؤ ر وتَ ي  .. ؽُؤؤ  وصؤؤؾ  يل    ًَ

وحلٔؤؤٙ نخؤؤر وادؤؤد  ّؤؤٙك طّؤؤد طتٌؤؤٛ اـٌؤؤٙب، ؾُؤؤٜ: يؤؤٙ حلسؤؤتٙذة يٍقـؤؤقن طّؤؤدٔٙ ل سؤؤقريٙ: 

  ٙر، ؾٙل: يؤٙ حلسؤتٙذة  ؤذا ـؤٓس وؾتؤف، ـَُِٛ  ٓا)طزيز  دون ؾٓٙم(  ق لٙ ؿٙد يًِع 

و دحل يٍُل محٙضة صقيُؤٛ طريهؤٛ حلّٔؤٙ ٓ ٔريؤد حلن ٔمؤتًؾ  ؤٙـٌروع، وأن ااؤزب 

اـٌيؤٝ ودؤؤزب آشؤؤرتاؿل ولؤؤٙ حلدري لؤؤٙذا؟ة ... ايبالدؤؤدة واـؤؤد ريع، و ؤؤق يمؤؤ  

  غ  ُدي، ييّل: سقريٙ  غ نخره.
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ؾُؤٜ: ـؤٓس لؤـ اـؤالزم حلن صدر لّف ؿالم طجٓٚ جدًا، ؾُٜ ـؤف: يؤٙ حلسؤتٙذة حلٔؤٜ 

ٌٔحؤؤٝ ل ايبًؤؤٙلؾ اخلالؽٓؤؤٛ، ٓ يقجؤؤد رء أن  ٓ اختُؤؤػ ؽٓؤؤف دتؤؤك اـتقدٓؤؤد، 

ليّك ؿاللؽ حلٜٔ: حلٔؤف دتؤك اـتقدٓؤد ٓ ٌٔحؤٝ ؽٓؤف.. اختُؤػ ل اـتقدٓؤد وحلٔؤٙ ل 

اـمؤؤؤؤٙم صؤؤؤؤدرت رسؤؤؤؤٙـٛ  يّؤؤؤؤقان: ٓ  ـؤؤؤؤف  ٓ اهلل ـُمؤؤؤؤٓخ محِؤؤؤؤد اهلٙشؤؤؤؤِل ايبًؤؤؤؤرس، 

ؾ ؾٙسؤؤٓقن طّؤؤدٔٙ ل سؤؤقريٙ، يػؤؤح ٓ  ـؤؤف  ٓ اهلل ٓ سؤؤٙؿـ  ّؤؤٙك ل ا؛ٌؤؤؾ ل جٌؤؤ

رب  ٓ اهلل، ؾُؤؤٜ ـؤؤف  ؤؤذا اـَؤؤالم، ليّؤؤك ؿاللؤؤؽ يؤؤٙ حلسؤؤتٙذة حلٔؤؤف ٓ ٌٔحؤؤٝ دتؤؤك ل 

ق لؤؤـ يًؤؤِع  ؤؤذا اـَؤؤالم ـؤؤقٓ اـثٍؤؤٛ  ؤؤٙيبتَُؿ... لؤؤٙ ينؤؤدق حلٔؤؤف د  َنؤؤ اـتقدٓؤؤد، ٓ يُ 

مؤؤٓقطٓع ووؤؤد ًؾ؟ة أن جيؤؤٚ حلن ٔتيؤؤٙون وؤؤد اـتَ ْمؤؤ ؾؤؤٙل: وٓ ل  ؤؤذا يًٌّؤؤل حلن يُ 

 ايبالددة و غ نخره.

ؾُّٙ ـف: يٙ حلستٙذة وتتيٙون لع لـ؟ة لع ايبٖلّع، حلو لع ؼ  ايبٖلّع، وجرى  

ٍٔؤؤٙش صقيؤؤؾ  ّّٓؤؤٙ و ؤؤق رلؤؤٓس بٙطؤؤٛ يِثؤؤؾ بٙطؤؤٛ ليروؽؤؤٛ و غ نخؤؤره، وحلٔؤؤٙ حلرى 

 ؤؤؤذا يِثؤؤؤؾ  َاللؤؤؤف واؾؤؤؤع بٙطؤؤؤٙت لٍِٓؤؤؤٛ ل ؿثؤؤؤ  لؤؤؤـ اـؤؤؤٌالد اإلسؤؤؤاللٓٛأ ـؤؤؤذـؽ 

ب ـٓس لـ اـدطقة اـًٌُٓٛ، وٓ لـ اـًّٛ ايبحِديٛ  ؾ  ق خالف اـتَتؾ واـتحز

ؿَِع ﴿اـٍرنن ايبتٌؼ طُٓف:  ـَ ايبُْْػِ ُٔقا ِل ق َُ ُٔقا  *َوٓ َت ٙ ْؿ َوؿَؤ ُْ قا ِديؤَّ ؾُؤ ـَ َؽر  ِذي ـ ؤ ـَ ا ِل

َدهْيِْؿ َؽِرُدقنَ  ـَ  .[32 - 31 ]الروم:﴾ِشًَٓيٙ ُؿؾ  ِدْزٍب  َِ  

ٙ يًٌّؤؤل حلن  ؤؤتؿ..  ؤؤٕ ؿ  َؤؤذا يٍقـؤؤقن: لؤؤٙ دام خالصؤؤٛ اـَؤؤالم يؤؤٙ حلسؤؤتٙذة حلّٔؤؤٙ لؤؤ

ٌِِٓؾ َر  ؤَؽ ﴿ٔحـ طرؽّٙ سٌُّٓٙ وطرؽّٙ صريٍّٙ ؽ  طُّٓٙ  ٓ ؿ  ؾٙل ر ّؤٙ:  اْدُع  َِغ سَؤ

ـُ  ًَ تِل ِ َل حَلْد ـ   َوَجِٙدهْلُْؿ  ِٙ
ِٛ َّ ًَ  اْاَ
ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَى َِ َْ

 .[125]النحل:﴾ ِْٙاِ

 ُٔ ؿ لٙ  ل؟ اـقصؤقل  غ ااَؤؿ.. اـرسؤقل طُٓؤف  هلؿ طٙؾٌٛ دطقهتع  ٌَ جيٚ حلن 

ًٙ ـُقصقل  غ ااَؿ حلم ٓ؟ ٓ شؽ:  ًٙ يٍؤر َؿ »اـًالم ووع حلسُق  لٙ ترؿٜ شؤٓئ
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 ذًا: طُّٓؤؤؤٙ حلن ًٔؤؤؤُؽ سؤؤؤٌٓؾ اـرسؤؤؤقل طُٓؤؤؤف  ش غ اهلل تٌؤؤؤٙرك وتيؤؤؤٙغ  ٓ وحللؤؤؤرتَؿ  ؤؤؤف

 ّؤؤٙ:  غٌؤؤدحل  ٙـتقدٓؤؤد،  ؤؤؿ يٍقـؤؤقن ـاـًؤؤالم،  ؤؤ ذا  ؤؤدحل؟  ؤؤدحل  ٙـتقدٓؤؤد،  ذًا: ٔحؤؤـ ٔ

ؾ ٔؤؤدطق دتؤؤك تنؤؤٌح ىلتؤؤك؟ ٔحؤؤـ ٍٔؤؤقل: لؤؤٙ دالؤؤٜ إلؤؤٛ تيؤؤد ايباليؤؤع ؽؤؤّحـ سؤؤّ

ؤؤ قَ  ؤؤٖٓء ايباليؤؤع لُ  ديـ، وـؤؤـ ينؤؤٌحقا لقدؤؤديـأ ٕٔؤؤف ؿؤؤ  ؾؤؤٙل رب اـيؤؤٙيبع: د 

ًٛ َواِدَدةً ﴿ َؽ َ؛ََيَؾ اـّ َٙس حُلل  ْق َشَٙء َر   ـَ ـَـ طىل إؾؾ يًٌّل اـذيـ  [111]هود:﴾َو

 غ اإلسؤؤالم و ؾٙلؤؤٛ دَؤؤؿ اإلسؤؤالم طؤؤىل وجؤؤف إرض  ؤؤٖٓء  هيتِؤؤقن ل اـؤؤدطقة

طؤؤىل إؾؤؤؾ جيؤؤٚ حلن يًؤؤَُقا سؤؤٌٓؾ ايبؤؤٖلّع ولؤؤٙ يمؤؤٙؾٍقا اـرسؤؤقل وٓ بؤؤٙـٌقن 

 .ًٙ  سٌٓؾ ايبٖلّع،  ذا اـذي يًٌّل حلن ٍٔوع  ف وٓ ٔرتدد ؽٓف  صالؾ

 ؤؤؤٙرك اهلل ؽؤؤؤَٓؿ، شؤؤؤٓخّٙ دٌىَؤؤؤؿ اهلل،  ؤؤؤذه ايبًؤؤؤٕـٛ وهلل ااِؤؤؤد  ؤؤؤل  لداخُؤؤؤٛ:

 قتّٙ اـتل دالً  ٔدطق هبٙ. دط

 ااِد هلل.  اـمٓخ: 

ؤحؤؤٝ اـّؤؤٙس طؤؤىل اـؤؤدطقة اـًؤؤٌُٓٛ وتؤؤرك  ؤؤذا اـتَتؤؤؾ، ـَؤؤـ حلٔؤؤٙ حلرى  لداخُؤؤٛ:

حلٔؤف لؤؤـ إلٙٔؤؤٛ حلن حلٍٔؤؤؾ ؿؤؤؾ لؤؤٙ يٍقـؤقن وؿؤؤؾ لؤؤٙ يَِؤؤـ حلن يٍقـؤؤقا لؤؤـ حلجؤؤؾ حلٓ  ذا.. 

ر ييّل: صدرت لَّؿ ؽتقى وطُِّٙ هبٙ َٔقن ؿؾ لٙ يَِـ حلن جيؤٙب طُٓؤف ؾؤد ذؿؤ

ل ايبجُؤؤؤس، ؤَؤؤؤقن حلٔنؤؤؤٌّٙ  خقأّؤؤؤٙ وايبخؤؤؤٙـٌع ـّؤؤؤٙ واـؤؤؤدطٙة اـؤؤؤذيـ يؤؤؤرون ؼؤؤؤ  

 رحليّٙ حلو يرون ؼ  دطقتّٙ َٔقن حلٔنٌّٙ ؿ ؽٓ  ٔتَُؿ  ف طّْؿ. 

 حلدًّٜ. اـمٓخ: 

 : .. (  36:  30/ 848) اهلدى والنور /

ًٙ ؿٓؤؤػ يَؤؤقن ا؛ؤؤقاب طؤؤىل لؤؤـ اسؤؤتدل  لداخُؤؤٛ:  ؤؤٙرك اهلل ؽؤؤَٓؿة  ٍؤؤل يل حليهؤؤ
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حل ؾ اـَقؽٛ وحل ؾ اـرحلي اـذيـ ؿؿ خٙـٌقا حل ؾ اـًّٛ ل حلشٓٙء ولع ذـؤؽ   ِدرسٛ

  ؿ خٙرجقن طـ اـٌرؾٛ اـّٙجٓٛ.    يٍقـقا: 

ٔيؤؤؿ، حلوًٓ: ٔحؤؤـ ٍٔؤؤقل هلؤؤٖٓء: بتُؤؤػ اـقوؤؤع طؤؤ  ؿؤؤٙن طُٓؤؤف حلوـئؤؤؽ  اـمؤؤٓخ: 

اـَقؽٓقن وحللثٙهلؿ ط  ٔحـ طُٓف، حلوـئؽ ؿٙٔقا ييٓمقن ل دوـٛ  ساللٓٛ.. ؿٙٔقا 

قن حتٜ دَؿ  َؿ  ٙإلسؤالم، وٓ ييؤرف دَؤً  ؼؤ  دَؤؿ اإلسؤالم، ٔيؤؿ ييٓم

ًٙ، ـَؤؤـ ٓ حلدؤؤد لؤؤّْؿ   ّؤٙك حلدَؤؤٙم فتُؤؤػ ؽْٓؤؤٙ  ؤع اـٌٍْؤؤٙء حلًٌٔؤؤْؿ ؾؤؤديً  ودؤديث

ًٛ ؼ  اإلسالمأ وـذـؽ ؽير لثؾ تُؽ إؾقال لٙ ؿٙن يىْر لٙ  ًٙ وذيي يتٌّك ؾٙٔقٔ

ًٙ ل اـَتُؤؤؤٛ.. ؿتُؤؤؤٛ إلؤؤؤٛ اإلسؤؤؤال لٓٛ يقلئؤؤؤٍذأ ٕ ؤؤؤٙ ؿٙٔؤؤؤٜ لدطِؤؤؤٛ ؿؤؤؤٙن يىْؤؤؤر وؤؤؤيٌ

 ٙخلالؽٛ و ٙاَؿ  ٙإلسالم، حللٙ اـٓقم ؽٙيبًُِقن ؿ   ق واؾع لؤع إسؤػ ـؤٓس 

 ّؤؤٙك دؤؤٙؿؿ جيِيْؤؤؿأ ٕن  ؤؤذا ااؤؤٙؿؿ ـؤؤق ؿؤؤٙن ـؤؤف وجؤؤقد   يَؤؤـ  ّؤؤٙك لثؤؤؾ  ؤؤذه 

 اـتَتالت حلو  ذه إدزاب.

ًٙ اؤٙ يًٌّؤل حلن   ذه إدزاب تٍقم دٍٍٓٛ  زطؿ اـٍٙلِع هبٙ حل ؤؿ  ٍٍؤقن ٔقطؤ

 ٍٍف ااٙؿؿ ايبًُؿ حلو اخلٌُٓٛ اـذي  َؤؿ اـؤٌالد اإلسؤاللٓٛ ؿُْؤٙ، ؽْؤؿ دٓؤّ  

ٓ جيؤؤؤدون لثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا ااؤؤؤٙؿؿ يتقمهؤؤؤقن حل ؤؤؤؿ  ًؤؤؤٌٚ  ؤؤؤذا اـتَتؤؤؤؾ و ؤؤؤذا اـتحؤؤؤزب 

ًٙ لؤؤؤؤؤـ اـقاجؤؤؤؤؤٚ،  ٓؤؤؤؤؤّ  واؾيْؤؤؤؤؤؿ حل ؤؤؤؤؤؿ يزيؤؤؤؤؤدون ل اـّؤؤؤؤؤٙر ٔؤؤؤؤؤٙرًاأ ٕن   ٍٍؤؤؤؤؤقن شؤؤؤؤؤٓئ

لًؤؤؤؤُؿ طُؤؤؤؤْٓؿ جيِيْؤؤؤؤؿ؟  ؤؤؤؤق  ايبًؤؤؤؤُِع اـٓؤؤؤؤقم لؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤق سؤؤؤؤٌٚ طؤؤؤؤدم وجؤؤؤؤقد دؤؤؤؤٙؿؿ

ا تيٙد ؿ طـ ديّْؿ ؽٕٓيت  ٖٓء و ٙسؿ حتٍٓؼ رء لؤـ اـقاجؤٚ ؿؤ  ٍُٔؤٜ حلٔؤٜ 

ًٙأ ـذـؽ  ًَْؿ  ِثؾ  يؤض اـتينؤٌٙت اـتؤل ٍٔر  ؤٙ  ًٙ يزيدون ل اـّٙر  ضال نٌٔ

ل اـتٙريخ حلن  ذا لٙ حلخرجْؿ طـ دالرة ايبُٛ.. ا؛ طٛ اـّٙجٓٛأ ٕ ؿ حلوًٓ: لـ 

ٔقا طىل لٙ ؿٙن طُٓؤف اـًؤُػ اـنؤٙـح، و ن ؿؤٙن  ّؤٙك يقجؤد رء دٓٝ اـيِقم ؿٙ
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لؤؤـ اخلؤؤروج ؿؤؤ  ٔمؤؤ  دٓؤؤّ  ٔؤؤذؿر ايبٙتريديؤؤٛ وإشؤؤٙطرة، ـَؤؤـ اـيؤؤٙ  اإلسؤؤاللل 

ؿٙن  ٙوِْؿ طىل طجر ؿ و جر ؿأ ٕن ااٙؿؿ ايبًُؿ  ق اـذي جيِيْؿ وٓ 

ن هلؤٙ تؤٕ  ًا يًٌح  ًٙٓ يبثؾ تُؽ اـَُ ت اـّٙ ٓٛ طـ إدَٙم اـػؤطٓٛ حلن يَؤق

لؤؤٙ ل وؤؤيػ شؤؤقؿٛ ايبًؤؤُِع  خؤؤالف  ؤؤذا اـّمؤؤقز و ؤؤذا اخلؤؤروج اـؤؤذي يمؤؤ ون 

 ؿ طىل اؽرتاض حلّٔٙ لنٌٓقن ل اهتٙلْؿ  ٙخلروج، حلن  ذا لثؾ لٙ ؿٙن طُٓف لثالً 

 اـَقؽٓقن لـ ايبخٙـٌٙت ولـ اـتينٌٙت.

حلن يٍقـؤقا ٔف اطرتاف  ٕٔؤف خوؤٕ، ـَؤّْؿ يريؤدون  هلذا  ذا ؿٙن ؿْذا ليّٙه: حلوًٓ: 

َقاءً ﴿ـؤؤؤؤؤؤؤؤٓس ـؤؤؤؤؤؤؤؤف ضر ؿؤؤؤؤؤؤؤؤ  حلن ذاك اخلؤؤؤؤؤؤؤؤالف   يَؤؤؤؤؤؤؤؤـ ـؤؤؤؤؤؤؤؤف ضر:  قا َسؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤ ًُ ْٓ ]آل ﴾ـَ

ذاك ؿٙـٌحر اـنٙل تٍُك ؽٓف ؾٙذورة ٓ يٖ ر، حللٙ اـٓؤقم اـٌحؤر اـنؤٙل  [113عمران:

ٓ وجقد ـفأ وـذـؽ ؽٓؤٖ ر ؽٓؤف حلؾؤؾ ؾؤٙذورة، ولؤـ  ّؤٙ جؤٙء اخلوؤٕ ل  ؤذا اـٍٓؤٙس، 

 واهلل حلطُؿ ٔيؿ. 

شٓخّٙ دٌىَؿ اهلل  ذا اـَؤالم اـؤذي ذؿر ؤقه يمؤِؾ لؤـ ؿؤٙن صٓٚة  لداخُٛ:

ييتٍؤؤؤد ل إسؤؤؤ ء واـنؤؤؤٌٙت طٍٓؤؤؤدة اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح، ويؤؤؤرى اـر ق ٓؤؤؤٛ وإـق ٓؤؤؤٛ 

وإسؤؤ ء واـنؤؤٌٙت ويٌنؤؤ ٙ ؿؤؤ  يٌنؤؤ ٙ شؤؤٓخ اإلسؤؤالم ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ، ويؤؤدرس ل 

ن  غ ؿتٚ ا ؤـ تِٓٓؤٛ ول ؿتؤٚ ا ؤـ اـٍؤٓؿ،  ؤذا اـَؤالم يمؤُِْؿ صٙيبؤٙ حل ؤؿ يؤدطق

ااز ٓؤؤٛ  ؤؤذه ااز ٓؤؤٛ اـتؤؤل ٔحؤؤـ ٔيترب ؤؤٙ تًؤؤٙطد ل تٌريؤؤؼ إلؤؤٛ ول شؤؤؼ اـثؤؤقب 

 دتك حلدت  غ لٙ وصؾ  ـٓف ايبًُِقن.

صٓٚ شٓخّٙة  ذا ـق حلٔف سح  ٕٔف دزس وسح  ٕٔف يؤدطق  غ دؤزب ويؤدطقا 

اـّٙس  غ  ٓيف ويدطقا اـّٙس  غ ؿؤذا ـؤق حلٔؤف   يقؤح  ؤذـؽ ـَؤـ يبؤس لّؤف  ؤذا 

ًٙ يمِؾ  ذا اـنّػ؟ اـفء،    ؾ دََِؿ حليه
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 ال شؽ وـًٙن ااٙل حلٔوؼ لـ ـًٙن ايبٍٙل.. ـًؤٙن ااؤٙل حلٔوؤؼ لؤـ  اـمٓخ: 

ـًؤٙن ايبٍؤٙل، ـَؤـ حلٔؤٙ حلطُؤؼ طؤىل ؿاللؤؽ ٓ يَِؤـ حلن يٍؤٙل حل ؤؿ يؤدطقن، اَؤـ 

حلن يٍٙل ييتٍدوه ل ؾؤرارة ٌٔقسؤْؿ، ـَؤـ حل ؤؿ يؤدطقن دز ٓؤٛ ودطؤٙء  غ ايبّؤٙ ٞ 

 اَـ حل دًا، واـقاؾع يمْد طىل ذـؽ.  اـًٌُٓٛ  ذا ؼ 

  ذا لـ دٓٝ اـقاؾع.  لداخُٛ:

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 حللٙ لـ دٓٝ اطتٍٙد ؿ ٓ ٌٔٙيل  ٙطتٍٙد ؿ.  لداخُٛ:

حلٔٙ حلؾقل: ؿثؤ  لؤـ إدؤزاب إخؤرى اـؤذيـ ؿّؤٙ ُٔتٍؤل هبؤؿ  ّؤٙك و ّؤٙ  اـمٓخ: 

ًٌٔؤْؿ ٓ يٌٓؤدون  ؿ ليّٙ ل اـيٍٓدة، ـَـ ـًٓقا ليّٙ ل ايبؤّْٞ، ؽْؤؿ يٌٓؤدون حل

ؼؤؤ  ؿ، يريؤؤدون حلن يٌٓؤؤدوا ؼؤؤ  ؿ  ن ؿؤؤٙن  ّؤؤٙك ؽٙلؤؤدة ؽْؤؤل ٔٙؽُؤؤٛ حللؤؤٙ حلن يٌٓؤؤدو ؿ 

ؽٙلؤؤدة  ؤؤل واجٌؤؤٛ  ؤؤذا لؤؤٙ ٓ يٌيُقٔؤؤف،  ذًا:  ؤؤٖٓء يًؤؤتٌٓدون ـؤؤذوات حلًٌٔؤؤْؿ حللؤؤٙ حلن 

يّػؤؤؤوا اـؤؤؤدطقة ل حلوـئؤؤؤؽ اـّؤؤؤٙس اـؤؤؤذيـ يتَتُؤؤؤقن لؤؤؤـ دؤؤؤقهلؿ  ؤؤؤذا خؤؤؤالف لؤؤؤّْٞ 

ًٛ ، اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، ييّؤؤل: ٓ بٌؤؤ ًٙ دٓؤؤث  ؿؤؤٙن ؿؤؤٙن داطٓؤؤ ٙك حلن اـرجؤؤؾ اـداطٓؤؤٛ دٍؤؤ

  ؿ ؿ  ؾٙل ذـؽ اـراجز اـٌٍٓف:

 اـيُؿ  ن صٌُتف ؿث ، واـيِر طـ حتنُٓف ؾن ، ؽٍدم إ ؿ لّف ؽٕٙ ؿ.

ؽْذا اـتٍؤديؿ إ ؤؿ ؽؤٕٙ ؿ ا؛ طؤٙت ااز ٓؤٛ لؤٙ تيرؽؤف حل ؤدًا، حللؤٙ اإلسؤالم  ؤق 

ذا؟  ؤؤؤٕٙ ؿ  ٙـتقدٓؤؤؤد، ؤحؤؤؤـ اـٓؤؤؤقم ٓ اـؤؤؤذي ؾؤؤؤرر  ؤؤؤذاأ ٕن ٌٔؤؤؤل اإلسؤؤؤالم  ؤؤؤدحل  ؤؤؤ 

يقجد  تِع ؿٙن ؿٌ ًا حلو صؤً ًا  ٓ و ؤق  حٙجؤٛ  غ دطؤقة اـتقدٓؤد واـيؤٙ  ؿُؤف 

 َذا  حٙجٛ ـُتقدٓد، ؽَؿ وؿؿ طّدٔٙ لـ بٙطٙت وحلدؤزاب و غ نخؤره، و ؤذه 
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ًٙ ل حل ؤؤؤؤؿ رء يتيُؤؤؤؤؼ  ٙإلسؤؤؤؤالم حلٓ و ؤؤؤؤق اـتقدٓؤؤؤؤد،  دطقهتؤؤؤؤٙ ٓ وجؤؤؤؤقد هلؤؤؤؤٙ  صالؾؤؤؤؤ

ٜ حلن ايبنؤؤؤٌٓٛ وؾٌؤؤؤٜ  ّؤؤؤٙ  ؤؤؤؾ  ؤؤؤؿ يتِْؤؤؤقن لؤؤؤـ يٍقلؤؤؤقن هبؤؤؤذا اـقاجؤؤؤٚ وحلؿؤؤؤرر: ـٓؤؤؤ

 إوجٚ  ٕ ؿ يٌرؾقن اـَُِٛ.

 : .. (47:  27/ 848) اهلدى والنور /

صٓٚة شٓخّٙ ل  ذه ايبًؤٕـٛ:  ؤؾ تتنؤقر حلٔؤف اَؤـ حلن يٍؤقم دؤزب  لداخُٛ:

وحلن يتٌؤؤؤؤؼ بٙطؤؤؤؤٛ طؤؤؤؤىل  ٓيؤؤؤؤٛ وحللؤؤؤؤ  وٓ يَؤؤؤؤقن  ّؤؤؤؤٙك وٓء و ؤؤؤؤراء لؤؤؤؤـ حلجؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤذه 

 ٓٛ؟  ؾ تتنقرون  ذا يٍع ل اـقجقد؟ ااز 

 ٓ حلتنقر.  اـمٓخ: 

 ٓ  د حلن يتٌيف وٓء و راء.  لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

 و ذا اـقٓء ٓ يَقن  ٓ ـقادد  ق اخلٌُٓٛ.  اـمٓخ: 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 : .. (54:  58/ 848) اهلدى والنور /

ًٙ  ؤؿ يًؤتدـقن ل لثؤؾ حلط هلؤؿ  ؤذا  ؤٌيض إدـؤٛ صٓٚة شؤٓخّٙ حلي لداخُٛ: هؤ

َقى﴿لثؤؤؤؾ:  ؤؤؤ ٍْ رِب  َواـت  ؤؤؤ ـْ ىَل ا ُٔقا َطؤؤؤ َٙو ِ﴿..  [2]المائرررد :﴾َوَتَيؤؤؤ قا  َِحٌْؤؤؤِؾ اهلل  ُِ
]آل ﴾َواْطتَِنؤؤؤ

يؤؤٕتقن  ِثؤؤؾ  ؤؤذه إدـؤؤٛ ويهؤؤيق ٙ، تؤؤرى حلن  ؤؤذه إدـؤؤٛ ووؤؤيٜ ل  [103عمررران:
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 ؼ  لقويْٙ؟

قع اـؤؤؤؤؤذي ؿّؤؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤؤدحلٔٙه  ؤؤؤؤؤؿ   ٔتِؤؤؤؤؤف:  ؤؤؤؤؤذا أن حلٔؤؤؤؤؤٜ ذؿرتّؤؤؤؤؤل  ٙيبقوؤؤؤؤؤ اـمؤؤؤؤؤٓخ: 

ٌُقَن ﴿آسؤؤؤتدٓل  ؤؤؤق اـؤؤؤذي ييؤؤؤؿ إؽَؤؤؤٙر ل اـيؤؤؤٙ  اإلسؤؤؤاللل اـٓؤؤؤقم:  ؤؤؤ ًَ ْؿ َ ْ َوُ ؤؤؤ

ُّقَن ُصًّْيٙ ًِ ُْؿ ُ ْ  . [104]الكهف:﴾حَل  

 اهلل ايبًتيٙن.  لداخُٛ:

طُٓؤؤف طِؤؤؾ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح ل  ؾُؤؤٜ وٓ حلزال: ؿؤؤؾ ٔؤؤص طؤؤٙم   جيؤؤر اـمؤؤٓخ: 

هبذا ا؛زء  ق  دطٛ ل اإلسالم، ؽٙٔن دّٓ  يريدون حلن يًؤتدـقا  جزء لٙ ؽٙـيِؾ

َقى﴿هبؤؤؤذه أيؤؤؤٛ اـَريِؤؤؤٛ:  ؤؤؤ ٍْ رِب  َواـت  ؤؤؤ ـْ ىَل ا ُٔقا َطؤؤؤ َٙو  ؤؤؤؾ  َؤؤؤذا ؿؤؤؤٙن  [2]المائرررد :﴾َوَتَيؤؤؤ

ايبًؤؤُِقن إوـؤؤقن؟ ؾٙطؤؤدة لِْؤؤٛ جؤؤدًا تمؤؤِؾ إصؤؤقل واـٌؤؤروع، ؽؤؤٗذا لؤؤٙ حلتٍّْؤؤٙ 

ؤؤ ايبًؤؤُؿ ٔجؤؤٙ لؤؤـ حلن يَؤؤقن وـؤؤق ل جٙٔؤؤٚ وادؤؤ ٌِ ق اـهؤؤٙـٛ، اـتيؤؤٙون طؤؤىل رَ د لؤؤـ اـ

ًٙ ؽهؤؤالً طؤؤـ حلٔؤؤف ٓ  ًٙ سؤؤٌُٓ ًٌّؤؤل حلن يَؤؤقن ياـؤؤرب واـتٍؤؤقى يًٌّؤؤل حلن ٓ بؤؤٙـػ لّْجؤؤ

ًٙ، و ق لٌرق ؿ  حلٜٔ طىل طُؿ  ذـؽ وذح ذـؽ،  لٌرؾ

 : .. (.55:  20/ 848) اهلدى والنور /

ٛ طؤؤؤىل  خؤؤؤقة اإليؤؤؤ نة وأن لؤؤؤع اـػؤؤؤيط اـتٙسؤؤؤع وإر يؤؤؤع  يؤؤؤد ايبٙلؤؤؤٛ اـثٙلّؤؤؤ

وادؤؤد، سؤؤٖآت حلس ااًؤؤـ ايبقؤؤي ايبؤؤٕرس لنؤؤوٌك  ؤؤـ  سؤؤ طٓؾ اـًؤؤُٓ ين 

ـُياللٛ إـٌٙين حتٜ طّقان: إجق ؤٛ إـٌٙٔٓؤٛ طؤىل حلسؤئُٛ حلس ااًؤـ اـدطقيؤٛ، 

 ؤؤؤؤ ، ايبقاؽؤؤؤؼ 7370تؤؤؤؿ تًؤؤؤجٓؾ  ؤؤؤذا ايبجُؤؤؤس ل اـٓؤؤؤقم اـثٙـؤؤؤٝ طػؤؤؤ لؤؤؤـ رجؤؤؤٚ 

 م.7335ـُٓقم اخلٙلس لـ اـمْر اـثٙين طػ 

  د:حللٙ  ي
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ؽؤؤؤٗن  ؤؤؤذا ايبجُؤؤؤس لؤؤؤـ بُؤؤؤٛ ايبجؤؤؤٙـس اـتؤؤؤل لؤؤؤـ اهلل هبؤؤؤٙ طُّٓؤؤؤٙ  ؤؤؤٙ؛ُقس لؤؤؤع 

شٓخّٙ دٌىؤف اهلل تيؤٙغ وتؤقٓه ودؽؤع طّؤف ؿؤؾ سؤقء ولَؤروه، وؿؤٙن  ؤذا ايبجُؤس 

لؤـ  جؤرة رسؤقل اهلل طُٓؤف  7370اـيٙذ ل ـُٓٛ اـرا ع طػ لؤـ شؤْر رجؤٚ سؤّٛ 

ًٙ و رؿؤٛ وطِر ؤٙ اـنالة واـًؤالم، ل لَتٌؤٛ شؤٓخّٙ زاد ؤٙ اهلل سؤٌحٙٔف  وتيؤٙغ يِّؤ

  ٙخل  ودؽع طّْٙ ؿؾ لَروه.

ل  ذا ايبجُس دٌىَؿ اهلل ؾٌؾ حلن حلذؿر اـًٖال حلريد حلن حل ًَُؿ ؿالم اـمٓخ 

ر ٓع  ؤـ  ؤٙدي ايبؤدخظ دٌىؤف اهلل تيؤٙغ، ؽٍؤد اتنؤؾ س اـٌٙردؤٛ وصُؤٚ لّؤل حلن 

ـيُؤؿ حل ًَُؿ وبٓع صال َؿ و خقأَؿ اـًالم، وصُٚ لَّؿ حلن تّنؤحقا صٌُؤٛ ا

وحلن تّنحقا حل ّٙء اـدطقة اـًٌُٓٛ  تقدٓد  جْؿ وآتٌٙق طىل ؿتٙب رهبؿ وسّٛ 

ٌْٔٓؿ طُٓف اـنالة واـًالم وترك ايبحد ٙت لؤـ إلؤقر اـتؤل  يؤؾ اـًؤٌُٓع ل 

َؿ ؿُِؤٛؤ تقجؤؤف  غ ًٔؤؤتِع لؤّؤ ء اهلل تيؤٙؤ ن شؤٙؤ ْؿ اـٌؤؤع، ؽؤٗؤ ؿؤؤؾ  ؤؤالد اـؤؤدٔٓٙ بتٌُؤؤقن ؽؤٓؤ   ٓؤّؤ

 . ن شٙء اهلل تيٙغ حلواصؾ ل سٖايل، دٌىَؿ اهللـمٌٙب اـدطقة اـًٌُٓٛ  ؿ  

 ؾٌؾ ؿؾ رء حلؾقل: طُٓؽ وطُٓف اـًالم ورمحٛ اهلل و رؿٙتف. اـمٓخ: 

حلؾؤؤقل: ـؤؤٓس طّؤؤدي رء  ِّٙسؤؤٌٛ لؤؤٙ صٌُؤؤف إخ اـؤؤدؿتقر اـر ٓؤؤع جؤؤزاه اهلل خؤؤ ًا 

اٙ َٔرره دالً  طؤىل لًؤٙلع  خقأّؤٙ وؼؤ  ؿ لؤـ وجؤقب اـتًِؤؽ  ؤ  ؿؤٙن طُٓؤف 

اـنٙـح، وحلّٔٙ ٓ َٔتٌؤل ل اـيقؤ ااؤٙض  ؤٕن ييتٍؤد ايبًؤُؿ حلٔؤف يَتٌؤل اـًُػ 

 ٙـرجقع  غ اـَتٙب واـًؤّٛ ؽٍؤط دون حلن يرجؤع  غ اـينؤِٛ ؿؤ  حلؾؤقل، حلٓ و ؤق 

اـتًِؤؤؤؤؤؽ  ؤؤؤؤؤ  ؿؤؤؤؤؤٙن طُٓؤؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤؤٙـح، وحلّٔؤؤؤؤؤٙ ٓ ٌٔؤؤؤؤؤرق ل ذـؤؤؤؤؤؽ  ؤؤؤؤؤع اـًٙيؤؤؤؤؤٛ 

اؤؤٙ جؤؤٙء ل اإلسؤؤالم، واـقسؤؤُٓٛ، وحلن ايبًؤؤُِع طُؤؤْٓؿ حلن هيتِؤؤقا  ؤؤٕٙ ؿ ؽؤؤٕٙ ؿ 

 و ذا ؿٙن ٓ  د لـ اـٌدء  فء  ٙـًٌّٛ ـٌيض اـٌالد.. 
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شٓخّٙة  ٙـًٌّٛ ـًُٖال اـذي ؿٙن ل ايبجُس اـًٙ ؼ، ودّٓ  تؤٕخر  لداخُٛ:

 ايبجُس رحليتؿ حلن يٖجؾ  ٍٓٛ ا؛قاب طُٓف ل  ُس نخر.

ًٙ طَُٓؿ، وحلؿِؾ ليَؿ  ٍ ٓٛ لٙ ؽٕريد حلن حلطٓد  نطٛ اـًٖال اـذي ؿٙن لورود

ؿّٜ  ندد اـَالم ؽٓف، وذـؽ لـ ايبيُقم شٓخّٙ ييّل حلن اـدطقة اـًٌُٓٛ ل لّذ 

ؽؤؤرتة ؿٙٔؤؤٜ وهلل ااِؤؤد تتؤؤّيؿ  ٍؤؤقة اـنؤؤػ و ٙسؤؤؽ اـنؤؤػ وتؤؤرا ط اإلخؤؤقة  ٓؤؤّْؿ 

اـٌؤؤع طؤؤىل ؿتؤؤٙب رهبؤؤؿ وسؤؤّٛ ٌٔؤؤْٓؿ طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم واـرجؤؤقع  غ طُ لْؤؤؿ 

ء رجيؤؤقا  غ طُ لْؤؤؿ وطرؽؤؤقا ؿُؤؤ  جؤؤد هلؤؤؿ جديؤؤد حلو دؤؤدث لؤؤـ ايبحؤؤد ٙت ر

 ااؼ ل ذاـؽ.

ـَؤؤؤـ  ؤؤؤدحل ل صؤؤؤػ اـؤؤؤدطقة اـًؤؤؤٌُٓٛ لؤؤؤـ اـمؤؤؤٌٙب، وؾؤؤؤد يَؤؤؤقن اؤؤؤـ  ؤؤؤؿ حلؿؤؤؤرب، 

ييّؤؤل: ل اـًؤؤـ رحلوا  غ حلن يتجْؤؤقا  غ طِؤؤؾ تّىِٓؤؤل ودؤؤزس وؼؤؤ  ذـؤؤؽ، إلؤؤر 

اـؤؤذي جيؤؤؾ ؿُِؤؤٛ اـؤؤدطٙة تتٌؤؤٙوت ؽؤؤٓ   ٓؤؤّْؿ  ؤؤع لقجؤؤٚ ذـؤؤؽ و ؤؤع محؤؤرم  ؤؤذا، 

ٕلر يٍقل ؿذا ويٍقل ؿذا دتك اختُط إلر طىل ؿثؤ  لؤـ صٌُؤٛ و ع لتقسط ل ا

 اـيُؿ.

وٓ بٌؤؤٙؿؿ شؤؤٓخّٙ حلن  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ ؿؤؤؿ حل ؤؤرت ل صؤؤٌقف  خقأّؤؤٙ ول ؿُِؤؤٛ 

 خقأّؤؤؤٙ دتؤؤؤؤك  ؤؤؤؤدحل  ّؤؤؤٙك لؤؤؤؤـ يًؤؤؤؤٙيل و ّؤؤؤٙك لؤؤؤؤـ جيٌؤؤؤؤقا و ّؤؤؤٙك ؿؤؤؤؤذا و ّؤؤؤؤٙك ؿؤؤؤؤذا، 

  اـًٖال:وذؿرت ـَؿ 

ٓ تٍقم ـُدطقة اـًٌُٓٛ ؾٙلِٛ  لٙ دَؿ اـذيـ يٌيُقن  ذه اـتّىٓ ت، ويٍقـقن

  ٓ هبذه اـتّىٓ ت.

واـتّىٓ ت صٌٓيتْٙ حلو  ٓئتْؤٙ: رجؤؾ يوُؤٚ لؤـ اـّؤٙس  ٓيؤٛ حلو طْؤدًا ؽٌٓٙييقٔؤف 
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إؿؤرب   حلو ييٙ دوه طىل  ذا إلر،  ؿ  يد ذـؽ إلراء اـنًٙر يَؤقن طُؤْٓؿ حللؤ

حلو ؼؤ  ذـؤؽ،  لّْؿ، و َذا يَؤقن ؿؤ  ييؤربون طّؤف  ؤٙـتّىٓؿ اهلرلؤل حلو اـيٍّؤقدي

 واختٌُٜ ؿُِٛ اـّٙس ل  ذا حلٕلر.

ؽٕـٍٓؤؤؤؤؤٜ طُؤؤؤؤؤَٓؿ  ؤؤؤؤؤذا اـًؤؤؤؤؤٖال، وذؿؤؤؤؤؤرتؿ ؽٓؤؤؤؤؤف جؤؤؤؤؤقا َؿ وؿُِؤؤؤؤؤتَؿ اـقؤؤؤؤؤ ٛ 

ااٙسؤؤِٛ ل  ؤؤذا إلؤؤر،  ٓ حلين ؿّؤؤٜ ل صؤؤدد اـمؤؤٌف حلو إدـؤؤٛ اـتؤؤل يًؤؤتدـقن هبؤؤٙ 

قا ﴿طىل لٙ يذ ٌقن  ـٓف، ؽذؿرت ـَؿ حل ؿ يًتدـقن  يِقم ؾقـف تيٙغ:  ُِ َواْطتَِن

ُٔقا ﴿وأيؤٙت اـتؤل تؤدل طؤىل آجؤت ع:  [103]آل عمرران:﴾َحٌِْؾ اهلل ِ َبًِٓيٙ ِ  َٙو َوَتيَؤ

َقى  ٍْ رِب  َواـت  ـْ  .[2]المائد :﴾َطىَل ا

ؽَّؤؤتؿ دٌىَؤؤؿ اهلل ل صؤؤدد اـَؤؤالم طؤؤىل ؾٙطؤؤدة صٙيبؤؤٙ ٌْٔؤؤتؿ طّْؤؤٙ ل ؿتؤؤٌَؿ 

 ؤؤف و ٙـًؤؤَؿ، و ؤؤل: حلن ؿؤؤؾ طِؤؤقم   يؤؤرد طِؤؤؾ اـًؤؤُػ طؤؤىل  يؤؤض حلجزالؤؤف حلو 

  ٙهلٓئٛ اـتل  ل لتّٙزع ؽْٓٙ، ؽَٓقن اـيِؾ  ذـؽ يَقن  دطٛ.

ٔحـ  ن شٙء اهلل ّٔتىر لَّؿ تٌنٓالً ل  ذه اـٍٙطدة، ؤّتىر لؤَّؿ  ن شؤٙء اهلل 

ًٙ ـتًؤِيقا لؤٙذا يٍقـؤقن دتؤك ٔيؤرفأ ّٕٔؤٙ ؽؤٓ   يؤد شؤٓخّٙ ٍٔٙ ؤؾ  ؤذه  صدرًا واسي

ل وادي، و ؤؤذا ل لديّؤؤٛ إشؤؤٓٙء ؿؤؤؾ لّؤؤٙ..  ؤؤذا ل سؤؤْؾ، وذاك ل جٌؤؤؾ، و ؤؤذا 

ٍٔٙ ؤؤؾ  ؤؤذه إشؤؤٓٙء، ؽٕردٔؤؤٙ حلن ٔيؤؤرف ا؛ؤؤقاب لؤؤَّؿ طًؤؤك حلن يٌّيّؤؤٙ اهلل سؤؤٌحٙٔف 

 وتيٙغ  ِثؾ  ذا ا؛قاب وتوِئـ اـٍُقب  ٕلر اهلل طز وجؾ. 

ًٔؤؤٕل اهلل ذـؤؤؽ، وؾٌؤؤؾ ا؛ؤؤقاب حلريؤؤد حلن اـٌؤؤٜ اـّىؤؤر  غ حلن ايبًؤؤُؿ ٓ  اـمؤؤٓخ: 

ًٙ، و ؤؤق: حلن يتٌؤؤؼ ايبًؤؤُِقن ؽهؤؤالً يًٌّؤؤل حلن يوِؤؤع ؽؤؤٓ   ؤؤق لًؤؤتحٓؾ طؤؤٙدة  وذطؤؤ

طؤؤـ ؼؤؤ  ؿ طؤؤىل ؿؤؤؾ لًؤؤٕـٛ بتٌُؤؤقن ؽْٓؤؤٙ، و ٔؤؤ  طُّٓؤؤٙ ٔحؤؤـ حلن ٔؤؤدطق  غ ااؤؤؼ 
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اـذي ٖٔلـ  ف ؤديـ اهلل  ؤف  ؤؿ ٓ طُّٓؤٙ  يؤد ذـؤؽ اسؤتجٙب اـّؤٙس ـؤدطقة ااؤؼ حلو 

َؽ ﴿: ¢  يًؤؤتجٌٓقاة و ذا ؿؤؤٙن اهلل طؤؤز وجؤؤؾ يٍؤؤقل ـٌّٓؤؤف  ؤؤ ًَ ٌْ َٔ ِٙخٌع  ؤؤَؽ َ ؤؤ  ُ َي َُ ىَل  َؽ َطؤؤ

ٙ ًٌ  حَلَسؤؤ
ِٝ ؤؤَذا اْاَؤؤِدي ِلُّؤؤقا هِبَ ْٖ ِٙرِ ْؿ  ِْن َ ْ ُي ، ؽؤؤ ذا يٍؤؤٙل ـّؤؤٙ ٔحؤؤـ ؤحؤؤـ [6]الكهررف:﴾نَ ؤؤ

؟ ؽٍٓؤؤٙل ـّؤؤٙ حلوؤؤيٙف حلوؤؤيٙف لؤؤٙ ؾٓؤؤؾ ـٌُّؤؤل ¢طّؤؤدٔٙ ٍٔوؤؤٛ لؤؤـ  حؤؤر طُؤؤؿ اـرسؤؤقل 

¢. 

هلؤؤذا لؤؤٙ يًٌّؤؤل حلن ٌَٔؤؤر حلن ٍّٔؤؤع  ؤؤذا و ؤؤذا، و ؤؤذا و ؤؤذا، و ٔؤؤ  حلن ٍُٔؤؤل دطقتّؤؤٙ 

دجتّٙ اـتؤل لتيّؤٙ اهلل طؤز وجؤؾ حلو حلٔيؤؿ اهلل هبؤٙ طُّٓؤٙ،  ؤؿ حلن ِٔيضؤ  وحلن ٍٔر ٙ لع

ًٙ ـّيِؾ    طُِّٙ.  ؾدل

ًٛ ـٍد  دا يل ل  ذه اـًّع اـوقيُؤٛ وحلٔؤٙ   يد  ذه اـَُِٛ ايبقجزة حلؾقل: دٍٍٓ

حلدرس اـَتٙب واـًّٛ ولٙ ؿٙن طُٓؤف سؤٌُّٙ اـنؤٙـح ريض اهلل طؤّْؿ  نؤقرة طٙلؤٛ، 

اـٌؤؤؤؤدع لؤؤؤؤـ ٔٙدٓؤؤؤؤٛ  ٙٔٓؤؤؤؤٛ، ؽٍؤؤؤؤد  ؤؤؤؤدا يل حلن اـٌؤؤؤؤدع ل  وحلدرس ؾقاطؤؤؤؤد حلو حلصؤؤؤؤقل طُؤؤؤؤؿ

اـًٙـٚ و ل اـتل يًِْٓٙ اإللؤٙم اـمؤٙصٌل  ٙـٌؤدع اإلوؤٙؽٓٛ ٓ بُؤق  دطؤٛ لّْؤٙ حلن 

يَقن هلٙ حلصؾ طؤٙم ل اـَتؤٙب حلو ل اـًؤّٛ، وحلن لٕخؤذ ايبٌتدطؤٛ سؤقاء ؿؤٙٔقا لؤـ 

ٓئٛ، حلو اـيُؤؤؤ ء اـؤؤؤذيـ اجتْؤؤؤدوا وذ ٌؤؤؤقا  غ تًٍؤؤؤٓؿ اـٌدطؤؤؤٛ:  غ  دطؤؤؤٛ دًؤؤؤّٛ وسؤؤؤ

ؾًؤؤِق ٙ  غ إؾًؤؤٙم اخلًِؤؤٛ اـتؤؤل يؤؤدور طُْٓؤؤٙ إدَؤؤٙم اخلًِؤؤٛ، حلو ؿؤؤٙٔقا لؤؤـ 

صؤؤالب اـيُؤؤؿ حلو لؤؤـ طٙلؤؤٛ ايبًؤؤُِع، ؿؤؤؾ  ؤؤٖٓء و ؤؤٖٓء، و ؤؤٖٓء ٓ ييؤؤدلقن حلن 

  تجقا طىل  دطتْؿ  ّص طٙم.

 ؤؤؤؤؿ يَؤؤؤؤقن لقؾؤؤؤؤػ حللثٙـّؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤـ حلتٌؤؤؤؤٙع اـًؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤٙـح حلن يٍقـؤؤؤؤقا وـؤؤؤؤق  جُِؤؤؤؤٛ 

ًٙ، حلن ٍٔؤقل: ـؤؤق ؿؤؤٙن خؤؤ ًا  فتقؤة، وؾؤؤد  تؤؤٙجقن ًٙ شؤؤٙؽٓ  غ تٌنؤُْٓٙ و ٓٙ ؤؤٙ  ٓٙٔؤؤ

 ـًٌٍقٔٙ  ـٓف، حلو:
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ريوكللخريخللاريبريع مللسلري لل ري لل  

 

 

 

ريوكخريرشريبريعبتلاعلري ل ريخ ل  

ؽحٓؤؤؤّ   تجؤؤؤقن طؤؤؤىل  ؤؤؤدطتْؿ  ٔؤؤؤ   تجؤؤؤقن  ؤؤؤّص طؤؤؤٙم، ولؤؤؤٙ لؤؤؤـ  دطؤؤؤٛ لؤؤؤـ  

ًٙ طؤؤؤؤـ اإللؤؤؤؤٙم اـمؤؤؤؤٙصٌل حلٔؤؤؤؤف يًؤؤؤؤِٓف  ٙـٌدطؤؤؤؤٛ اإلوؤؤؤؤٙؽٓ ٛ  ٓ اـًٍؤؤؤؤؿ اـؤؤؤؤذي ٍُٔؤؤؤؤٜ نٌٔؤؤؤؤ

ًٙ، وـؤؤٓس ـّؤؤٙ دجؤؤٛ  ٓ حلن اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح   ييُِؤؤقا  ًٙ طٙلؤؤ وجيؤؤدون طؤؤىل ذـؤؤؽ ٔنؤؤ

 هبذا ا؛زء اٙ يمُِف ذـؽ اـّص اـيٙم.

ؤحؤؤـ ٔحِؤؤد اهلل طؤؤز وجؤؤؾ حلٔؤؤف ٓ يؤؤزال  ّؤؤٙك ؿثؤؤ  لؤؤـ اـًؤؤّـ اـتؤؤل جؤؤرى طُْٓؤؤٙ 

ًٙ يبٙ ؿٙن طُٓف اـٌّؤل  .. ٓ يؤزال اـّؤٙس دتؤك حلوـئؤؽ اـؤذيـ ¢اـًُػ اـنٙـح اتٌٙط

ًٙ  وؤٙؽٓٛ، ي يُِقن  ٙـيػات  ؾ  ٙيبئٙت لـ اـٌدع   يٌتؤدطقا ل تُؤؽ اـًؤّـ  ؤدط

وـذـؽ ؽُٓس أن ؿاللل لؤع  ؤٖٓء ايبٌتدطؤٛأ ٕن ؿاللؤل  ٔؤ  يتقجؤف  غ اـؤذيـ 

ؿؤؾ  دطؤٛ وؤالـٛ، وؿؤؾ وؤالـٛ ل » ؿ ليّٙ ل طِقم ؾقـف طُٓف اـنالة واـًالم: 

 . شٙ ـٓس لّف ؽْق ردلـ حلددث ل حللرٔٙ  ذا ل»: ¢، وؾقـف شاـّٙر

حللٙ اـَالم لع حلوـئؽ ؽٌحثف صقيؾ وصقيؾ جدًا، ؽٕٔٙ وجدت حلن ؿث ًا اٙ يٌيُف 

 يؤؤؤض حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ وحل ؤؤؤؾ ااؤؤؤديٝ لؤؤؤـ إلؤؤؤقر اـتيٌديؤؤؤٛ  ٔؤؤؤ  يّوٍُؤؤؤقن ـُيِؤؤؤؾ هبؤؤؤٙ 

 ّنؤؤقص طٙلؤؤٛ، ويَتٌؤؤقن ل آسؤؤتدٓل هبؤؤٙ طؤؤىل ذـؤؤؽ، وٓ جيؤؤدون هلؤؤؿ لٕخؤؤذًا 

ٔتٌؤؤؼ ليْؤؤؿ طؤؤىل اإلَٔؤؤٙر طُؤؤْٓؿ، وؿؤؤ  يٍؤؤٙل:  ن   ٓ لٕخؤؤذ حل ؤؤؾ اـٌؤؤدع اـؤؤذيـ ٔحؤؤـ

حلًٔؤؤك ؽُؤؤـ حلًٔؤؤك، ؿّؤؤٜ ؾؤؤرحلت لٍؤؤًٙٓ ل  ُؤؤٛ اـًؤؤٌُٓٛ ا؛ٙليؤؤٛ اـًؤؤٌُٓٛ اـتؤؤل ل 

جؤقاز اـؤدطٙء  اهلّد ٔيؿ، ٕدؤد طُؤ ء ااؤديٝ  ّؤٙك.. يؤذ ٚ ل  ؤذا ايبٍؤٙل  غ

ًٛ ويٕيت  ٙستدٓل طىل لٙ ذ ٚ  ـٓف    ٔحـ ل صدده أن  لـ  يد اـنالة بٙط

ؿؤؤ  يؤؤذؿر ذـؤؤؽ شؤؤٓخ اإلسؤؤالم  ¢آسؤؤتدٓل  ٙـيِقلؤؤٙت، ؤحؤؤـ ٔيُؤؤؿ حلن اـٌّؤؤل 

ا ؤؤؤـ تِٓٓؤؤؤٛ وا ؤؤؤـ اـٍؤؤؤٓؿ ا؛قزيؤؤؤٛ، وؿؤؤؤؾ لؤؤؤـ سؤؤؤٙر طؤؤؤىل درهبؤؤؤؿ: حلن آجؤؤؤت ع طؤؤؤىل 
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اـؤؤدطٙء  ؤؤؾ آجؤؤت ع طؤؤىل اـؤؤذؿر طٍؤؤٚ اـنؤؤالة  ؤؤؾ ول ؼؤؤ  اـنؤؤالة  ٔؤؤ   ؤؤل لؤؤـ 

ااؤديٝ يّؤزع لّؤزع  محد ٙت إلقر، ؽقجؤدت  ؤذا اـيؤٙ  اـٌٙوؤؾ و ؤق لؤـ حل ؤؾ

 .¢حلوـئؽ ايبٌتدطٛ اـذيـ  تجقن  ٙـيِقلٙت ل رء   يٍّؾ طـ رسقل اهلل 

وؾُؤؤٜ:  ّؤؤٙك لؤؤـ اـًؤؤّـ لؤؤٙ ٓ يؤؤزال اـّؤؤٙس ااِؤؤد هلل ييُِؤؤقن هبؤؤٙ ويبؤؤٙ يُحٍؤؤقا 

هبؤؤٙ  دطؤؤٛ  وؤؤٙؽٓٛ، ؽؤؤٕضب أن لؤؤثالً:  ّؤؤٙك لًؤؤٕـٛ خالؽٓؤؤٛ:  ؤؤؾ يرؽؤؤع يديؤؤف اـؤؤذي 

ؾؤد رؽؤع يديؤف  ¢ع حلٔؤف ؾؤد  ٌؤٜ ل ا؛ُِؤٛ حلن اـٌّؤل يٍّٜ ل ؾّقت اـقتر حلم ٓ؟ لؤ

ل ؾّؤؤقت اـؤؤقتر دٓؤؤّ  دطؤؤٙ طؤؤىل اـؤؤذيـ ؾتُؤؤقا اـًؤؤٌيع لؤؤـ اـٍؤؤراء ل صؤؤالة اـٌجؤؤر 

وجؤؤد طؤىل ؾؤؤقم ؿؤؤ  وجؤد طؤؤىل حلوـئؤؤؽ،  ¢وؿؤ  يٍؤؤقل حلٔؤس: لؤؤٙ رحليؤؤٜ رسؤقل اهلل 

 ؿٓػ؟ 

 ؾُٜ: ؾّقت اـقتر.  لداخُٛ:

ٓس ل ؾّؤقت اـؤقترأ ٕين حلردت ؾّؤقت اـؤقتر ؾُؤٜ لؤـ ؾٌؤؾ، حللؤٙ  ؤذا ـؤ اـمٓخ: 

حلن حلؾقل: ؽدطٙ طُؤْٓؿ ل صؤالة اـٌجؤر حلي ٔيؤؿ، وؿؤٙن يرؽؤع يديؤف، طؤىل اـؤرؼؿ لؤـ 

 ًٙ حلن  ؤؤذا ييوّٓؤؤٙ لٌتؤؤٙح  ؤؤقيز رؽؤؤع اـٓؤؤديـ ل ؾّؤؤقت اـّٙزـؤؤٛ أن ـَّّؤؤٙ ٔجؤؤد حليهؤؤ

 ّؤؤؤٙك  يؤؤؤض أ ؤؤؤٙر طؤؤؤـ طِؤؤؤر  ؤؤؤـ اخلوؤؤؤٙب وؼؤؤؤ ه حل ؤؤؤؿ ؿؤؤؤٙٔقا يرؽيؤؤؤقن حليؤؤؤدهيؿ ل 

ًٙ.ؾّقت اـقتر.. اـق  تر، لع  ذا ؾٓؾ وؾٓؾ، يػع حلو ٓ يػع، ٔدع  ذا جٌٙٔ

 ّؤؤٙك لؤؤقاصـ ل اـنؤؤالة يػؤؤع ؽْٓؤؤٙ اـؤؤدطٙء و خٙصؤؤٛ ؾقـؤؤف طُٓؤؤف اـًؤؤالم دٓؤؤّ  

، و ّٙك ااديٝ اـذي يرويف اـمٓخٙن ش ؿ ـٓتخ  لـ اـدطٙء لٙ شٙء»ذؿر اـتمْد: 

: ¢اهلل  حلو حلدؤؤدمهٙ لؤؤـ دؤؤديٝ حلس  ريؤؤرة ريض اهلل تيؤؤٙغ طّؤؤف ؾؤؤٙل: ؾؤؤٙل رسؤؤقل

ؽٗذا  دحل ايبنظ يٌّذ  ش ذا جُس حلددؿؿ ل اـتمْد إخ  ؽًُٓتيذ  ٙهلل لـ حلر ع»
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وؾؤؤد  ٌؤؤٜ  شيًؤؤتيٓذ  ؤؤٙهلل لؤؤـ حلر ؤؤع  ؤؤؿ يتخؤؤ  لؤؤـ اـؤؤدطٙء لؤؤٙ شؤؤٙء» ؤؤذا إلؤؤر اـٌّؤؤقي: 

اـُْؤؤؤؿ اؼٌؤؤؤريل لؤؤؤٙ ؾؤؤؤدلٜ ولؤؤؤٙ »ل صؤؤؤحٓح لًؤؤؤُؿ حلٔؤؤؤف ؿؤؤؤٙن يٍؤؤؤقل:  ¢طؤؤؤـ اـٌّؤؤؤل 

 ره. غ نخ شحلخرت ولٙ حلهرت ولٙ حلطُّٜ

ًٙ أن حلدؤدث رؽؤع اـٓؤؤديـ ل  ؤذا اـؤدطٙء، و ؤؤذا لثؤٙل، لثؤؤٙل  تؤرىة ـؤق حلن محؤؤد 

ول  ¢لـ طػات إلثُٛ اـتل ٓ تزال اـًّٛ طىل لؤٙ ؿٙٔؤٜ طُٓؤف ل طْؤد اـٌّؤل 

 طْد اـًُػ اـنٙـح   يهػ  ـْٓٙ رء لـ ايبحد ٙت.

 ؤؤؤق   ؤؤؤذا ؿِثؤؤؤٙل: ـؤؤؤق حلن رجؤؤؤالً رؽؤؤؤع يديؤؤؤف ل  ؤؤؤذا اـؤؤؤدطٙء..  ؤؤؤذا اـؤؤؤدطٙء اـؤؤؤذي

ًٛ تًٙطده طىل رؽع اـٓديـ؟ ٓ شؽ  ًٙ طٙل لػوع ؿ  ذؿرٔٙ، ترىة حلٓ جيد ٔنقص

 ن »وٓ ريٚة وذـؽ ليروف طّد صالب اـيُؿ ؿِثؾ ؾقـف طُٓف اـنالة واـًؤالم: 

ٓ شؤؤؽ حلن ٓ  شاهلل طؤؤز وجؤؤؾ ـًٓؤؤتحٓل لؤؤـ طٌؤؤده  ذا رؽؤؤع يديؤؤف حلن يردمهؤؤٙ خؤؤٙلٌتع

اـٍؤؤديؿ واـًؤؤٌُٓع ل اـتيٌؤؤ  ا؛ديؤؤد  حلؾؤؤقل ؽٍؤؤط حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ وا؛ طؤؤٛ ل اـتيٌؤؤ 

 ؿ ليّٙ  ٕن رؽع اـٓديـ  ٙ  ّٙ ـٓس لـ اـًّٛ ل رء،  ؾ  ل اـٌدطؤٛ  يّْٓؤٙ.. ٓ 

ن  ٖٓء ؽٍؤط سؤَٓقٔقن ليّؤٙ،  ؤؾ دتؤك حل ؤؾ اـٌدطؤٛأ ٕ ؤؿ وااِؤد هلل  غ  حلؾقل 

 أن   يّتٌْقا ـدخقل  ذا اـٌرع  ذاك اـّص اـيٙم.

ًٙ حلراد  حلن ييٙٔؤؤؤؤدٔٙ ؿؤؤؤؤ  ييٙٔؤؤؤؤدٔٙ ؿثؤؤؤؤ  لؤؤؤؤـ شؤؤؤؤٌٙ ّٙ اـٓؤؤؤؤقمة اـمؤؤؤؤٓخ ؽِثٙـؤؤؤؤف حلن لٌتؤؤؤؤدط

صؤؤحح ٔحؤؤـ ٔهؤؤيػ.. دًؤؤـ  ؤؤذا حلؾؤؤرب  غ اـتهؤؤيٓػ..  غ نخؤؤره، ـؤؤق حلراد حل ؤؤؾ 

اـٌدطٛ حلو حلدد ؿ طىل إؾؾ حلن ييٙٔدٔٙ ويٍقل ؿ  يٍقـقن ل ؿؾ اـٌدع اإلوٙؽٓٛ 

طُؤؤْٓؿ؟  ؤؤذه: يؤؤٙ حلخؤؤل لؤؤٙذا ؽْٓؤؤٙ؟ة رؽؤؤع اـٓؤؤديـ اـرسؤؤقل ؾؤؤٙل ؿؤؤذا وؿؤؤذا،  ؤؤ ذا ٔؤؤرد 

ًٛ يبثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا اـَؤؤؤالم:  ؤؤؤذا ٔؤؤؤص طؤؤؤٙم طؤؤؤىل  ـؤؤؤٓس طّؤؤؤدٔٙ حل ؤؤؤدًا  ٓ لؤؤؤٙ سؤؤؤٌؼ  ٓٙٔؤؤؤف لٍدلؤؤؤ

 ا؛ؤقاب:اـرحلس واـيع، ـَـ اـذي ٔوؤؼ  ؤف  ؤؾ صٌٍؤف ل  ؤذا ا؛ؤزء  خنقصؤف؟ 
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 ٓ  ذًا:

ريوكللخريخللاريبريع مللسلري لل ري لل  

 

 

 

ريوكخريرشريبريعبتلاعلري ل ريخ ل  

ًٙ:  ّؤٙ يؤدخؾ جزلٓؤٙت ؿثؤ ة وؿثؤ ة جؤداً   ، ٓ هيِّؤٙ ا؛زلٓؤٙت اـتؤل ؿ  ؾُٜ نٌٔ

ًٙ ليػؤ اـًؤُػ طؤىل  َٔٙر ؤٙ سؤقاء ؿٙٔؤٜ ل إذان،  ٔحـ ٔتٌؼ وااِؤد هلل بٓيؤ

 حلو ل اـنالة، حلو ل اـنٓٙم، حلو ل ااٞ، حلو ل اـيِرة،  غ نخره.

وـيَُؤؤؿ تؤؤذؿرون حلٔؤؤف ؾؤؤد ينؤؤ يل بؤؤع  يؤؤض اـٌؤؤدع ل لّٙسؤؤؽ ااؤؤٞ واـيِؤؤرة 

 ء اهلل آٔتٌٙع  ف. لثالً، وصٌيٜ ووزطٜ وأتٌع لـ شٙ

ؽؤؤٕؾقل:  ن اـٌؤؤدع اـتؤؤل ٔريؤؤد حلن ِٔثؤؤؾ هلؤؤذا ـًؤؤّٙ  حٙجؤؤٛ اؤؤٙ  ؤؤق ليؤؤروف، ـَؤؤـ 

حلريد حلن ٔذؿر أن وؿ  يٍقـقن ل  ذا اـزلٙن: حلن ٔهع اـٍّٙط طـ ااروف، ؿّٙ 

ؾؤؤؤؤد ـٌتّؤؤؤؤٙ اـّىؤؤؤؤر  غ حلن  يؤؤؤؤض حل ؤؤؤؤؾ اـيُؤؤؤؤؿ اـؤؤؤؤذيـ يؤؤؤؤذ ٌقن  غ اـيِؤؤؤؤؾ  ٍقـؤؤؤؤف طُٓؤؤؤؤف 

  ٔ  يٍيقن ل  ذه ايبخٙـٌٛ. شوحلطٌقا اـُحك»اـًالم: 

وـَّؤؤؤل حلريؤؤؤد حلن حلـٌؤؤؤٜ اـّىؤؤؤر  غ اـوريؤؤؤؼ اـتؤؤؤل يَِؤؤؤـ ٕدؤؤؤدٔٙ حلن ييتِؤؤؤد طُٓؤؤؤف 

دٓؤؤّ  ٍٔؤؤقل:  ن  ؤؤذا ا؛ؤؤزء لؤؤـ اـؤؤّص اـيؤؤٙم   جيؤؤري اـيِؤؤؾ  ؤؤف، لؤؤٙ  ؤؤق اـوريؤؤؼ؟ 

ًٛ لٙ ٓ ٔمؽ  ؤؾ ٔجؤزم  ٕ ؤٙ  دطؤٛ،  ؽٍد طقدٔٙ حل ؾ اـٌدطٛ حلّٔٙ  ذا حلَٔرٔٙ طُْٓؿ  دط

يقجد طّدك دديٝ يّْك طـ ذـؽ؟ ؽّحـ ـًّٙ  حٙجٛ  غ  َٔٙر ؿؤؾ يٍقـقا:  ؾ 

  دطٛ  ّص خٙص،  ٔ  ٔحـ َٔتٌل  مٓئع ا ّع: حلددمهٙ:

ًٙ ل  يؤؤؤض إدٙديؤؤؤٝ اـنؤؤؤحٓحٛ، ـَؤؤؤـ اآٍٍؤؤؤٛ حلن  اـيِؤؤؤقم اـؤؤؤذي ذؿرٔؤؤؤٙه نٌٔؤؤؤ

آستدٓل هبذا اـيِقم بمك حلن يدخؾ ؽٓف لٙ حلدخُّؤٙ ٔحؤـ ل طِقلؤٙت حلخؤرى، 

 غ ذـؤؤؤؤؽ اـهؤؤؤؤٙ ط يبيرؽؤؤؤؤٛ حلن  ؤؤؤؤذا ا؛ؤؤؤؤزء   ييِؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤف، ؽؤؤؤؤ   ؤؤؤؤق  ؽؤؤؤؤال  ؤؤؤؤد حلن ٍٔؤؤؤؤرن
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حلو لؤـ  يؤده    ¢اـهٙ ط؟ ٓ، شؽ حلن  ّٙك  يض إلؤقر ؾؤد ٍٔؤؾ  ـّٓؤٙ حلن اـٌّؤل 

 يٌيؾ ذـؽ، ـَـ  ذا ل اـقاؾع ؾُٓؾ جدًا.

تؤؤذؿرون لؤؤثالً ل صؤؤحٓح لًؤؤُؿ لؤؤـ دؤؤديٝ جؤؤٙ ر ؽؤؤٓ  حلذؿؤؤر يٍؤؤقل  ٕٔؤؤف   يَؤؤـ 

ًٛ حلو ٔحؤؤق ذـؤؤؽ، ؽْؤؤذا لالة اـيٓؤؤديـ، وٓ اـنؤؤالة جٙـنؤؤ ¢إذان ل طْؤؤد اـٌّؤؤل  يؤؤ

ٌٔل يبٙ  ق واؾع اـٓقم ل  يض اـٌالد يَقن ايبًُِقن  تِيع ل ايبًؤجد حلو 

ل ايبنؤؤؤؤؤؤىل اـؤؤؤؤؤؤذي حلدٓؤؤؤؤؤؤل ل  يؤؤؤؤؤؤض اـؤؤؤؤؤؤٌالد اإلسؤؤؤؤؤؤاللٓٛ وااِؤؤؤؤؤؤد هلل.. يَقٔؤؤؤؤؤؤقن 

يؤٛ، حلو لِٙيؤقن  ٓ ويٍؤقل ؾؤٙلُْؿ: اـنؤالة ج تِيع، ؽ  تٍٙم اـنالة و ؤؿ  ت

ٙ شٙ ف ذـؤؽ، لؤع حلن  ؤذا ؾؤد ٔؤص ل اـنؤحٓح حلٔؤف   يَؤـ ل زلؤـ اـرسؤقل طُٓؤف ل

اـًؤؤؤالم، ؽِثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا اـتّنؤؤؤٓص إلَٔؤؤؤٙر  دطؤؤؤٛ فٙـٌؤؤؤٛ ـًُؤؤؤّٛ ٔؤؤؤٙدر جؤؤؤدًا ل اـقاؾؤؤؤع، 

ؽؤؤٗذًا: لؤؤٙ  ؤؤق اـوريؤؤؼ يبيرؽؤؤٛ حلن  ؤؤذا ا؛ؤؤزء لؤؤـ حلي ٔؤؤص طؤؤٙم ٔؤؤدطل.. حلٔؤؤف محؤؤدث 

  ٙـرؼؿ حلٔف داخؾ ل اـّص اـيٙم؟

يًِك طّد اـيُ ء  ٙٓستٍراء، و ذا آستٍراء  ال شؤؽ اؤٙ   ق لٙ ييُؿ، حلو لٙ

ٓ يؤؤّْض  ؤؤف، حلو ٓ يَِؤؤـ حلن يتيؤؤرف طُٓؤؤف  ٓ حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ  ؤؤؾ حل ؤؤؾ ااؤؤديٝ اـؤؤذيـ 

يدرسقن ااديٝ ويَقن ديد ؿ دالً  ـٓالً  ٙرًا اـٌحؤٝ ل ؿتؤٚ اـًؤّٛ..  ؤٖٓء 

ـٌيُٓؤؤٛ واـتٍريريؤؤٛ.. يتَِّؤؤقن  ًؤؤٌٚ دراسؤؤتْؿ ـًُؤؤّٛ  ٕؾًؤؤٙلْٙ اـثال ؤؤٛ: اـٍقـٓؤؤٛ وا

  يٌيؤؤؤؤؤؾ اـفؤؤؤؤؤء اـٌؤؤؤؤؤالين، و ؤؤؤؤؤؿ ٓ  ¢ ؤؤؤؤؤٖٓء يًؤؤؤؤؤتوٓيقن حلن يٍقـؤؤؤؤؤقا:  ن اـٌّؤؤؤؤؤل 

   يٌيؾ  ذا. ¢يًتوٓيقن حلن يٍقـقا: ورد،  ؾ وٓ حلن يٍقـقا: روي حلن اـٌّل 

، وـقجؤقد ؾؤرالـ  ّؤٙك دٓؤّ ..  ؤذه ¢ـَّّٙ ٔيُؿ ذـؽ لـ تتٌيّٙ ـًؤ ة اـٌّؤل 

 ؿ ٓ ٔجد ل  ذه اـٍرالـ ؿُْٙ لٙ يمير  ٕٔف اؾرتن اـٍرالـ تتحدث دقل طٌٙدة لٙ، 

 هبٙ  ذا ا؛زء اـذي شُِف اـّص اـيٙم.
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دٌؤقا اـمؤٙرب »ؽِثٙـّٙ  ٙـًٌّٛ يبٙ سٌؼ لـ طِؤقم ؾقـؤف طُٓؤف اـنؤالة واـًؤالم: 

ؽَثؤؤ  لؤؤٙ جؤؤٙءت إدٙديؤؤٝ تتحؤؤدث  شوحلطٌؤؤقا اـُحؤؤك وخؤؤٙـٌقا اـْٓؤؤقد واـّنؤؤٙرى

ٌتف وطؤؤـ خٍُؤف و غ نخؤره، ولؤـ ذـؤؤؽ: طؤـ شؤ لؾ اـرسؤقل طُٓؤؤف اـًؤالم وطؤـ صؤ

حلٔف ؿٙن يٍص شٙر ف ؿ  ؿٙن   را ٓؿ طُٓف اـًالم يٌيؾ، وٓ تتيرض  ذه إخٌٙر 

ًٙ  ٕن آتف طُٓف اـنالة واـًالم ؿٜٙٔ صقيُٛ حلو ؾن ة.   صالؾ

ٔؤؤؤذؿر لؤؤؤٙ ـّؤؤؤٙ ولؤؤؤٙ طُّٓؤؤؤٙ، ٓ تتحؤؤؤدث  ؤؤؤذه إخٌؤؤؤٙر  فؤؤؤء لؤؤؤـ  ؤؤؤذا و ؤؤؤذا، ـَّّؤؤؤٙ 

 اـُحٓؤؤؤٛ حللؤؤؤر يًُؤؤؤٚ ل  يؤؤؤض اـؤؤؤٌالد اـير ٓؤؤؤٛ واـؤؤؤٌالد ٍٔؤؤؤقل:  ن ؿؤؤؤقن اـرجؤؤؤؾ ؾنؤؤؤ 

ًٙ ؿؤؤؤ   ؤؤؤق لمؤؤؤٙ د  ٙـًّؤؤؤٌٛ ـؤؤؤٌيض اـؤؤؤٌالد إخؤؤؤرى اـٌؤؤؤٙردة  ااؤؤؤٙرة، واـيَؤؤؤس  ٙلؤؤؤ

ًٙ، ؽٍقؤؤؤ اـُحٓؤؤؤٛ اؤؤؤٙ ٓ يٌُؤؤؤٜ  ؽًُٓؤؤؤٚ طُْٓؤؤؤٙ وؤؤؤخٙلٛ اـُحٓؤؤؤٛ وؿثتْؤؤؤٙ وصقهلؤؤؤٙ حليهؤؤؤ

 اـّىر  خالف صقل اـُحٓٛ خٙصٛ  ذا ؿٙن صقهلٙ صقل زالد يٌُٜ إٔىٙر.

 ّؤؤٙ ااؤؤديٝ  غ ذؿؤؤر اـهؤؤٙ ط يبيرؽؤؤٛ حلن اـًؤؤُػ   ييُِؤؤقا  جؤؤزء ـؤؤّص  وصؤؤؾ

طؤؤٙم، ؾُّؤؤٙ: ؾؤؤد يَؤؤقن  ّؤؤٙك روايؤؤٛ تٌّؤؤف  غ حلن ذاك ا؛ؤؤزء   ييِؤؤؾ  ؤؤف وض ّؤؤٙ لؤؤثالً 

هلؤؤذا  حؤؤديٝ جؤؤٙ ر ل صؤؤحٓح لًؤؤُؿ حلٔؤؤف   يَؤؤـ ل زلؤؤـ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم 

ؾ  ذا اـتٌّٓف طؤىل ٌٔؤل لث حلذان ـنالة اـيٓد وٓ اـنالة جٙليٛ وٓ رء لـ ذـؽ،

ٙ حلدد ف اـّٙس لثؾ  ذا اـّص ٔٙدر وجقده ييّل  ٙـًٌّٛ ـَثرة اـٌدع اـتؤل رء ا

ٜ، ؽَٓػ يَِّّٙ حلن ٔيرف  ذًا حلن جزًء لؤـ حلجؤزاء اـؤّص اـيؤٙم   جيؤر ِ  ٜ وصَ ِ  طَ 

 طُٓف اـيِؾ؟

ذؿرٔؤٙ  ؤؤٕن ذـؤؽ  ٔؤؤ  يؤتَِـ لؤؤـ ليرؽتؤؤف حل ؤؾ ااؤؤديٝ اـؤذيـ ؾهؤؤقا دٓؤؤٙهتؿ ل 

ف طؤؤىل لؤؤٙ ؿؤؤٙن طُٓؤؤف اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم ل دٓٙتؤؤف، وحلؾؤؤقل أن اـتيؤؤر

ًٙ ا ـ ؾٓؿ ا؛قزيٛ دّٓ  سئؾ:  ؤؾ  و تيٌ  نخر: ؿُ  استٌدٔٙه لـ ؿالم اإللٙم دٍ
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يَِؤؤؤـ ليرؽؤؤؤٛ ااؤؤؤديٝ ايبقوؤؤؤقع دون اـرجؤؤؤقع  غ اـًؤؤؤّد؟ ؽٕجؤؤؤٙب  ٙإلجيؤؤؤٙب، 

ًٙ ؼ  طِظ  ٓ  ٙـًّ ٌٛ ـٌيض اـّٙس و ذا ؾُٓؤؾ وـَّف جقاب يَٙد حلن يَقن ٔىري

جؤؤؤدًا جؤؤؤدًا، دٓؤؤؤٝ ؾؤؤؤٙل: ٔيؤؤؤؿ، لؤؤؤـ جؤؤؤرى ااؤؤؤديٝ اـٌّؤؤؤقي ل طروؾؤؤؤف  ؤؤؤرى اـؤؤؤدم 

وصؤؤؤؤؤٙر طّؤؤؤؤؤده ذوق يبيرؽؤؤؤؤؤٛ ؿؤؤؤؤؤالم اـرسؤؤؤؤؤقل طُٓؤؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤؤالم ؽْؤؤؤؤؤذا يَِّؤؤؤؤؤف حلن ييؤؤؤؤؤرف 

 ااديٝ لقوقع حلو ؼ  لقوقع دون حلن ييقد  غ اإلسّٙد.

.. ¢دؤديٝ اـرسؤقل ٓ شؽ وٓ ريٚ حلن اـذيـ  ٓقن دٓٙهتؿ ـٓالً  ؤٙرًا لؤع 

 ٖٓء ينٌح طّد ؿ طُؿ زالؤد طؤىل طُؤؿ اإلسؤّٙد.. ينؤٌح طّؤد ؿ طُؤؿ زالؤد طؤىل 

طُؤؤؿ اإلسؤؤّٙد، وـّيؤؤرب طّؤؤف  ؤؤ  طؤؤرب طّؤؤف اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم ل ااؤؤديٝ ايبتٌؤؤؼ 

 . شل اـديـ فلـ يرد اهلل  ف خ ًا يٌٍْ»طُٓف: 

ٔف سٕل طظ حل»وؿ  جٙء ل صحٓح اـٌخٙري لـ دديٝ حلس جحٌٓٛ اـًقالل: 

 فؤء لؤـ اـيُؤؿ دون  ¢ ـ حلس صٙـٚ:  ؾ خنَؿ ليػ حل ؾ اـٌٜٓ رسؤقل اهلل 

وحلخرج دؤديٝ ؽهؤؾ ايبديّؤٛ:   شاـّٙس؟ ؾٙل: ٓ، اـُْؿ  ٓ لٙ ل ؾراب سٌٓل  ذا

«..ًٙ  غ نخؤؤؤؤؤره، و ٓ اـؤؤؤؤؤديٙت وا؛رادؤؤؤؤؤٙت  ؤؤؤؤؤؿ ؾؤؤؤؤؤٙل و ّؤؤؤؤؤٙ  شلؤؤؤؤؤـ نوى  ـْٓؤؤؤؤؤٙ محؤؤؤؤؤد 

 ؤؤذا اـٌْؤؤؿ ؾٙ ؤؤؾ ـُنؤؤيقد واهلٌؤؤقط،  شؿتٙ ؤؤف و ٓ ؽْؤؤً  يٖتٓؤؤف اهلل طٌؤؤدًا ل»اـمؤؤٙ د: 

ايبٌّٓؤٛ ـٍُؤرنن اـَؤريؿ طؤال، وؿُؤ   ¢ؽَُ  تيِؼ ايبًؤُؿ  دراسؤٛ سؤّٛ اـرسؤقل 

 ا تيد طّْٙ  ٌط.

 ذا إول  ق اـذي يتَِـ حلن يٍقل:  ذا إلر.. طىل اـرؼؿ لـ حلٔف يدخؾ ل 

غ ايبثؤؤٙل طِؤؤقم اـؤؤّص   جيؤؤر طُٓؤؤف طِؤؤؾ اـًؤؤُػ،  ؤؤذه  ؤؤل اـهؤؤٙ وٛ، ؽؤؤٗذا جئّؤؤٙ  

ًٙ، ٓ ل اـنؤحٙ ٛ وٓ ل اـتؤٙ يع، وٓ ل إلِؤٛ ايبجتْؤديـ  اـًٙ ؼ ٓ ٔجد لوٍُ

لؤؤـ يؤؤّص طؤؤىل حلن حلدؤؤدًا لؤؤـ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم ؽّؤؤٙزًٓ ؿٙٔؤؤٜ آتؤؤف صقيُؤؤٛ، حلي: 
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يتيٌد اهلل طز وجؾ  ٗ ٍٙلْٙ طىل سؤجٓتْٙ وطؤىل صقهلؤٙ،  ؤؾ طؤىل اـيَؤس لؤـ ذـؤؽ 

ـ اـنؤؤحٙ ٛ  ؤؤٕ ؿ ؿؤؤٙٔقا يٕخؤؤذون لؤؤٙ زاد طؤؤـ ٔجؤؤد اـؤؤّص طؤؤـ  يؤؤض ايبمؤؤْقريـ لؤؤ

 اـٌٍهٛ.

ًٙ يٍؤؤقل ذـؤؤؽ ويٌيؤؤؾ ذـؤؤؽ، ؤجؤؤد ايبؤؤذ ٚ  ؤجؤؤد  لؤؤٙم اـًؤؤّٛ اإللؤؤٙم حلمحؤؤد حليهؤؤ

ااٌّؤؤؤل  نؤؤؤقرة خٙصؤؤؤٛ يؤؤؤّص طؤؤؤىل ذـؤؤؤؽ و َؤؤؤذا.. ؽحٓؤؤؤّ  ٔؤؤؤدرس  ؤؤؤذا اـتؤؤؤٙريخ 

ايبمؤؤؤؤحقن  ؤؤؤؤٙخل  وٓ ٔجؤؤؤؤد لؤؤؤؤـ يٍؤؤؤؤقل: آؤؤؤؤٛ ؽؤؤؤؤالن اـنؤؤؤؤحٙس ؿٙٔؤؤؤؤٜ زادت طؤؤؤؤـ 

ًٙ ؽٓ  ٔحـ ل صدده.اـٌٍهٛ.. ٓ ٔجد حلي ًٙ  ٓ  يض اـيِقلٙت اـتل ـًٜٓ ٔن  ه

و ذا يقصُّٙ  غ  يض لؤـ ؿتؤٚ اـٓؤقم ردًا طؤىل اـمؤٓخ إـٌؤٙين اـؤذي ؿؤٙن ؾؤد 

 ًٙ ٔؤؤص و ؤؤق لتمؤؤٌع هبؤؤذه اـٍٙطؤؤدة ؽْؤؤً ، و  يَؤؤـ  يؤؤد ؾؤؤد تمؤؤٌع هبؤؤٙ تيٌؤؤ ًا، حللؤؤٙ ؽٍْؤؤ

ًٙ: حلن  وطُؤؤً  ؽَؤؤٙن ؾؤؤد تمؤؤٌع هبؤؤٙ وؿؤؤٙن لؤؤـ ن ٙر ؤؤٙ حلٔؤؤف سح لّؤؤذ حلر يؤؤع سؤؤّٛ تٍريٌؤؤ

اـٍؤؤؤٌض  يؤؤؤد رؽؤؤؤع اـؤؤؤرحلس لؤؤؤـ اـرؿؤؤؤقع  ؤؤؤذه  دطؤؤؤٛ.. ؽٍٙلؤؤؤٜ ؾٓٙلؤؤؤٛ حلصؤؤؤحٙ ّٙ طُّٓؤؤؤٙ 

ٔحـ.. ؿٓػ يٍقل اـمٓخ  ذه  دطٛ؟ واـّص  ّٙك لقجقد؟  ؾ بٌك ذـؽ طؤىل 

اـمؤؤٓخ؟ ؾؤؤد يىّؤؤقن  ٕٔؤؤف خٌؤؤل طؤؤظ و ؤؤق لؤؤـ إدٙديؤؤٝ اـتؤؤل دػؤؤ ٙ ؽؤؤٓ  يًؤؤِٓف 

 ذا ؾؤٙم  ¢ٍؤقل: ؿؤٙن رسؤقل اهلل  ٕصؾ صٌٛ اـنالة؟؟ دديٝ والؾ  ـ دجر حلٔف ي

 غ اـنؤؤالة ووؤؤع اـِّٓؤؤك طؤؤىل اـٓنؤؤى.. ؿؤؤٙن  ذا ؾؤؤٙم ؽؤؤٙدتجقا هبؤؤذا اـؤؤّص اـيؤؤٙم، 

 ،ًٙ ًٙ حللٙم اـّٙس  لٙلؤ ؽٕٔٙ حلؾقل: رسقل اهلل ضؾ ينظ ٔحق طػيـ سّٛ، وينظ طُّ

ًٛ دؾٍٓؤٛ، ـؤق ؽروؤّٙ حل ؤؿ ؿؤٙٔقا ينؤُقن دالؤً  دالؤً  خٌُؤف، لؤع  وؿٙٔقا يراؾٌقٔؤف لراؾٌؤ

ًٛ دؾٍٓؤؤٛ، ؽؤؤٙ ـ طٌؤؤٙس ؽؤؤٓ  حلذؿؤؤر يٍؤؤقل: ؿّؤؤٙ ٔيؤؤرف  ذـؤؤؽ ؽؤؤٗ ؿ ؿؤؤٙٔقا يراؾٌقٔؤؤف لراؾٌؤؤ

ؾراءتؤؤف  ٙوؤؤوراب آتؤؤف.. ؿّؤؤٙ ٔيؤؤرف ؾراءتؤؤف ل اـنؤؤيٛ ٓ يقجؤؤد جْؤؤر  ٙوؤؤوراب 

 آتف،  ؾ يقجد رء ًٔتٌٓده؟
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 صٓٚ  ق ا ـ طٌٙسة حلو ا ـ طِر ؽٍط؟  لداخُٛ:

خؤؤق  ؤؤذا، طٌؤؤد اهلل و ؤؤذا طٌؤؤد حلٔؤؤٙ اـؤؤذي ل ذ ّؤؤل طؤؤىل ؿؤؤؾ دؤؤٙلة  ؤؤذا حل اـمؤؤٓخ: 

اهلل، ايبْؤؤؿ: حلن حلدؤؤد اـنؤؤحٙ ٛ يٍقـؤؤقن: ؿّؤؤٙ ٔيؤؤرف ؾؤؤراءة اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم ل 

 ¢اـنؤؤؤالة اـنؤؤؤيٛ حلضؤؤؤـ ذؿؤؤؤر اـىْؤؤؤر  ٙوؤؤؤوراب آتؤؤؤف، تؤؤؤرىة ـؤؤؤق ؿؤؤؤٙن رسؤؤؤقل اهلل 

يٍؤؤٌض  يؤؤد رؽؤؤع اـؤؤرحلس لؤؤـ اـرؿؤؤقع بٌؤؤك  ؤؤذا طُؤؤْٓؿ؟  ؤؤؾ لؤؤـ ليٍؤؤقل؟ة ٔرجؤؤع 

، ¢يٍؤؤقل لؤؤؤع ؿثؤؤرة اـؤؤرواة ـنؤؤٌٛ صؤؤالة اـرسؤؤؤقل ـُهؤؤٙ وٛ واـٍٙلِؤؤٛ:  ؤؤؾ لؤؤـ ايب

و خٙصؤؤؤٛ ذاك اـؤؤؤذي حتؤؤؤدى اـيػؤؤؤة لؤؤؤـ إصؤؤؤحٙب، وؾؤؤؤٙل:  ين حلطَُِؤؤؤؿ  نؤؤؤالة 

ًٙ ٓ يؤروي حلٔؤف رحلى اـرسؤقل طُٓؤف  اً حلن حلدؤد ¢رسقل اهلل  لؤـ  ؤٖٓء وحلوـئؤؽ  صالؾؤ

 اـًالم ؾٌض دّٓ  رؽع رحلسف لـ اـرؿقع.

ًٙ اٙ يدخؾ لثؤًٙٓ: ؿٓؤػ ٔؤتَِـ لؤـ لي رؽؤٛ حلٔؤف   يٍؤٌضأ ّٕٔؤٙ ٔؤدرس  ذا حليه

حلدٙديٝ اـرسقل طُٓف اـًالم، و خٙصٛ دراستل اـتل ؿٙن اهلل طز وجؾ الؤتـ طؤظ 

ووؽٍّؤل ـتتٌؤع حلدٙديؤؤٝ اـنؤالة لؤـ لئؤؤٙت اـَتؤٚ إؿثؤر لّْؤؤٙ فوقصؤٛ يقلئؤذ ؽؤؤال 

ًٙ حلن اـٌّل  ًٙ دًّ ؿٙن  ذا رؽع رحلسف لـ اـرؿقع ووع اـِّٓك  ¢ٔجد ؽْٓٙ وٓ دديث

 ٓ جيدون هلؿ دـٓالً  ٓ آستدٓل  ٙـّص اـيٙم. طىل اـٓنى..

و ّؤؤؤٙ ؽٙرؾؤؤؤٛ حلرجؤؤؤق آٔتٌؤؤؤٙه هلؤؤؤٙ: ٔحؤؤؤـ دؤؤؤديثّٙ ل اـؤؤؤّص اـيؤؤؤٙم اـؤؤؤذي صؤؤؤدر لؤؤؤـ 

 :ًٙ حللؤؤٙ  ؤؤذا ااؤؤديٝ   شوحلطٌؤؤقا اـُحؤؤك»اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم ؿؤؤ  ؾُّؤؤٙ نٌٔؤؤ

ؽْؤؤق ـؤؤٓس ٔؤؤص اـرسؤؤقل..  ؤؤذا ااؤؤديٝ ـؤؤٓس ٔؤؤص اـرسؤؤقل اـؤؤذي يَِّّؤؤٙ حلن ٍٔؤؤقل 

ؾٙلُؤؤٛ:  ٔؤؤف ؾؤؤد حلطوؤؤل جقالؤؤع اـَُؤؤؿ، ـؤؤٓس ؿؤؤذـؽ  ٔؤؤ   ؤؤق رجؤؤؾ لؤؤـ حلصؤؤحٙب  ل

 اـرسقل طىل اـرحلس واـيع.
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ن  ؤؤذا ااؤديٝ ؽٓؤف دٓـؤٛ طٙلؤؤٛ تؤرىة  ؤؾ ؾنؤد ٙ  ؤؤذا   ؤذا حلوًٓة ؽؤٗذا لؤٙ ؾُّؤٙ: 

ًٙ   بوؤؤؤؤؤر ل  ٙـؤؤؤؤؤف  ؤؤؤؤؤذا ايبيّؤؤؤؤؤك اـؤؤؤؤؤذي يتمؤؤؤؤؤٌٝ  ؤؤؤؤؤف  ايبؤؤؤؤؤتَُؿ؟ حلٔؤؤؤؤؤٙ حلؾوؤؤؤؤؤع جٙزلؤؤؤؤؤ

؟ ٕن دؤؤؤديٝ والؤؤؤؾ ل صؤؤؤحٓح لًؤؤؤُؿ ؽٓؤؤؤف ايبًؤؤؤتدـقن  َاللؤؤؤف.. حلؾوؤؤؤع  ؤؤؤذـؽ  

رء لـ اـتقوؤٓح هلٓئؤٛ حلخؤرى.. ٕٔخؤذ لؤـ  ؤذا اـتقوؤٓح حلن  ؤذا اـنؤحٙس ـؤٓس 

ل ذ ّف  ذا اـٌٍض اـذي ؾُٜ وٓ حلزال حلؾقل:  ٔف  دطٛ ؿٓػ؟ ل صحٓح لًؤُؿ 

ٔف  حلن والؾ  ـ دجر ريض اهلل طّف ينػ صالة اـٌّل صال اهلل طُٓف وسُؿ ؽٍٓقل: 

.. يبؤؤؤٙ رؿؤؤؤع ؿؤؤؤرب ورؽؤؤؤع ىاـنؤؤؤالة ؿؤؤؤرب وووؤؤؤع اـِّٓؤؤؤك طؤؤؤىل اـٓنؤؤؤدٓؤؤؤّ  دخؤؤؤؾ ل 

يديؤؤف.. ويبؤؤٙ رؽؤؤع رحلسؤؤف لؤؤـ اـرؿؤؤقع ؾؤؤٙل: سؤؤِع اهلل يبؤؤـ محؤؤده ورؽؤؤع يديؤؤف ؿؤؤذـؽ، 

ًٙ وؽيؤؤالً..  ًٙ وووؤؤع يديؤؤف ؿؤؤذـؽ؟ة لؤؤع حل ؤؤ  ؾريٌتؤؤٙن ـٌىؤؤ ؿؤؤذـؽة يبؤؤٙذا   يٍؤؤؾ حليهؤؤ

 ؿذـؽ.

ًٙ ويتؤؤٙ ع صؤؤٌٛ صؤؤالة اـٌّؤؤل   ؤؤؿ ذؿؤؤر دٓؤؤّ  سؤؤجد طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم ؿؤؤرب حليهؤؤ

 ٙـٌٓؤؤٙن واـتٌنؤؤٓؾ اـؤؤذي ؾؤؤدر ـؤؤف يقلئؤؤٍذ،  ذًا:  ؤؤذا اـؤؤّص اـيؤؤٙم اـؤؤذي ؾٙـؤؤف  ؤؤذا  ¢

ًٙ ل ٔص طٙم ؾد يَقن ل اـٍؤرنن،  اـنحٙس  ق اٙ يٍقـف  يض إصقـٓع حلدٓٙٔ

ٔؤف   يؤرد  ؤف اـيِؤقمأ  وؾد يَقن لـ ؿالم اـرسقل طُٓف اـًالم، يٍقـؤقن ل لثُؤف: 

 ن  ذا اـيِقم ـٓس لرادًا. ٙيبًٕـٛ، ؽٍٓقـقن: ـقجقد ؾرالـ ادتٌٜ  

ؽٌل اـٍرنن نيٛ تذؿر اـريح اـتل طذب هبٙ  يض إؾقام اـًٙـٌع.. ينٌْٙ رب 

ؤؤؤٙ﴿اـيؤؤؤٙيبع  ٍقـؤؤؤف تٌؤؤؤٙرك وتيؤؤؤٙغ:  َ ْلِر َرهب  َٕ   ِؤؤؤ
ٍ
ء ؾ  َرْ ُر ُؿؤؤؤ َدل  ؽْؤؤؤذا  [25]األحقررراف:﴾ُتؤؤؤ

شؤؤؤٓٙء اـتؤؤؤل ؿؤؤؤٙٔقا  ؤؤؤؿ اـتؤؤؤدل  ٓ يمؤؤؤِؾ ؿؤؤؤؾ رء  ؤؤؤٙيبيّك اـيؤؤؤٙم، و ٔؤؤؤ  ييّؤؤؤل إ

ييٓمق ٙ ويتِتيقن هبٙ، ؽٙيبٍنقد: حلٔؤف ؾؤد يَؤقن  ّؤٙك  يؤض اـيٌؤٙرات سؤقاًء ل 

اـٍؤؤرنن اـَؤؤريؿ حلو ل حلدٙديؤؤٝ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم ؽْٓؤؤٙ طِؤؤقم ـَؤؤـ  ؤؤذا اـيِؤؤقم 
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ؼؤؤؤ  لؤؤؤراد، وآسؤؤؤتدٓل طؤؤؤىل حلن  ؤؤؤذا اـيِؤؤؤقم ؼؤؤؤ  لؤؤؤراد  ٔؤؤؤ  يرجؤؤؤع ل ذـؤؤؤؽ  غ 

 اـٍرالـ.

ٔحؤؤـ ل صؤؤدده  ٔؤؤ   ؤؤل تتٌيّؤؤٙ ـًؤؤ ة اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم  ٔحؤؤـ ؾريّتّؤؤٙ ؽؤؤٓ 

ؽٓ  ؿٙن طُٓف لـ صالة وصؤٓٙم ودؤٞ وطِؤرة ؤحؤق ذـؤؽ، ؽؤٗذا   يٍّؤؾ طؤـ اـٌّؤل 

ًٙ: حلن  ًٙ تؤؤذؿرت شؤؤٓئ صؤؤىل اهلل طُٓؤؤف سؤؤُؿ ٔؤؤص حلٔؤؤف ؽيُؤؤف، وؿؤؤ  يٍؤؤقل ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ حليهؤؤ

  يٍؤعأ ٕٔؤف ـؤق  اهلِؿ تتقؽر ـٍّؾ لثؾ  ذه إلقر  ؿ   يٍّؾ ؽذـؽ دـٓؾ طىل حلٔؤف

وؾع ـروي، ؽؤٗذ    يؤرو لثؤؾ  ؤذه اهلٓئؤٛ اـتؤل ؿّؤٙ ل صؤدد ٙ ؽٙٓسؤتدٓل  ؤٙـيِقم 

 ّؤؤؤؤٙ وٓ سؤؤؤؤٓ  حلٔؤؤؤؤف ـؤؤؤؤٓس لؤؤؤؤـ ؿاللؤؤؤؤف طُٓؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤالم  ؤؤؤؤق اسؤؤؤؤتدٓل  جؤؤؤؤزء ٓ يٍنؤؤؤؤده 

ًٙ حلن والؤالً ريض اهلل  ًٙ روايٛ لًُؿ اـتل تقدل  ٙل ايبتَُؿ، و خٙصٛ حلّٔٙ ذؿرٔٙ نٌٔ

 لقوقع اـٌٍض طّد رؽع اـرحلس لـ اـرؿقع. طّف   يَـ ل ذ ّف

ًٙ ل صؤحٓح  ـٍد تذؿرت دّٓ  سِيٜ  ذه ااجٛ لؤـ  يهؤْؿ حلن  ّؤٙك دؤديث

ًٙ  قوؤع  اـٌخٙري ولـ روايتف طـ اإللٙم لٙـؽ، واإللؤٙم لٙـؤؽ ًٌٔؤف ؾؤد طٍؤد ـؤف  ٙ ؤ

اـِّٓك طىل اـٓنؤى ل اـنؤالة، يؤروي لٙـؤؽ ولؤـ صريٍؤف اـٌخؤٙري طؤـ سؤْؾ  ؤـ 

ـقا: ؿؤؤؤٙٔقا يؤؤؤٖلرون  قوؤؤؤع اـِّٓؤؤؤك طؤؤؤىل اـٓنؤؤؤى ل اـنؤؤؤالة، سؤؤؤيد اـًؤؤؤٙطدي ؾؤؤؤٙ

ًٙ ل لؤؤثُ  ٔحؤؤـ ٔجُؤؤس لؤؤثالً  ؤؤع  اـنؤؤالة حلطؤؤؿ لؤؤـ اـٍٓؤؤٙم،  ذًا ؾُّؤؤٙ هلؤؤؿ: ٔهؤؤع حليهؤؤ

اـًؤؤجدتع، وؾؤؤد تَؤؤقن اـًؤؤجدة صقيُؤؤٛ وصقيُؤؤٛ جؤؤدًا ل ؾٓؤؤٙم اـُٓؤؤؾ..  ؤؤذا   ؿؤؤٙن 

ٍؤٌض؟ لؤٙ جؤقاهبؿ يٍقم اـُٓؾ ويوٓؾ اـٍراءة واـرؿقع واـًجقد ولٙ  ّْٓ ، ؽْؤؾ ي

  ق جقا ّٙ.. لٙ جقاهبؿ  ق جقا ّٙة دٍٍٓٛ  ذا دـٓؾ لُزم ييّل. 

 صحٓح.  لداخُٛ:
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ًٙ  ٓ  ؤؤٕن يٍقـؤؤقا  ؤؤ  ٍٔؤؤقل،  ؤؤذا جؤؤزء   يٍّؤؤؾ  اـمؤؤٓخ:  وٓ جيؤؤدون لٌؤؤرًا  صالؾؤؤ

 اـيِؾ  ف، ؿذـؽ  ّٙك جزء   يٍّؾ اـيِؾ  ف. 

ذا آسؤؤتدٓل، طؤؤظ دًؤؤـ: شؤؤٓخّٙ ـؤؤق دٌىَؤؤؿ اهلل تٌّْؤؤقن لقوؤؤع اـنؤؤ ل  ؤؤ

يبؤؤؤٙذا اخؤؤؤرتتؿ  ؤؤؤع اـًؤؤؤجدتع؟  ّؤؤؤٙ ييّؤؤؤل .. يٌؤؤؤدوا  يؤؤؤض اإلخؤؤؤقة ؾؤؤؤد لؤؤؤٙ يتٌّْؤؤؤقن 

 ـُن.. حلٔٙ ؿّٜ سِيٜ  ذا دتك ؾرحلتف ل  يض رسٙلَُؿ. 

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

ؾ ؽٓؤف  ٍَؤ طظ دًـ: ييّل: لقوع اـن ل اختٓؤٙرؿؿ  ؤذا ايبقوؤع  ؤق حلٔؤف   ُيّْ

ٍٛ يبقوع اـٓديـ.  ُٛ درؿ  صٌ

 . ٔيؿ اـمٓخ: 

طؤؤظ : ؽؤؤٙٔن طِؤؤقم اـؤؤّص يُؤؤزلْؿ  قوؤؤع اـٓؤؤديـ  ّؤؤٙأ ٕن  ّؤؤٙ اـؤؤّص يٍؤؤقل ل 

 اـنالة  ٙ شٓخّٙ؟ 

 ٓ  ق ؿذـؽ، ؤحـ ذؿرٔٙ  ذا ل  يض ايبٖـٌٙت.   اـمٓخ: 

 طظ: صحٓح، صحٓح. 

حلخل: واتٌؤٙق صٌُؤٛ اـيُؤؿ واـيؤقام حلن  ؤذا ايبقوؤع لؤٙ تقوؤع ؽٓؤف اـٓؤد لؤٙ خٌؤل 

  ٙـيِقم.

ًؤؤؤٕهلؿ:  ؟  ؤؤؤؾ ٍٔؤؤؤؾ طؤؤؤـ اـرسؤؤؤقل  ؤؤؤذا اـقوؤؤؤع؟ ٔحؤؤؤـ ٔيؤؤؤؿ، ٔحؤؤؤـ ٔ اـمؤؤؤٓخ: 

جقا ّٙ: طىل  ؤذا جؤرى ايبًؤُِقن.. ٔحؤـ  غ اـٓؤقم ولؤع استٍنؤٙلّٙ ـنؤٌٛ صؤالة 

ًٙ حلن اـٌّؤؤل  ¢اـٌّؤؤل  ؿؤؤؤٙن  ذا جُؤؤس  ؤؤع اـًؤؤؤجدتع ؿؤؤٙـّص اـؤؤؤذي  ¢  حلجؤؤد ٔنؤؤؤ
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وجدتؤؤف  ٙـتمؤؤْد: ووؤؤع اـِّٓؤؤك طؤؤىل ... اـِّٓؤؤك، واـٓنؤؤى طؤؤىل ... اـٓنؤؤى..   

.. يٌَّٓٙ أن جريٙن طِؾ ايبًُِع، ٔحـ ٔيقد أن ؽٍّقل: طؤىل لؤٙذا حلجد ذـؽ

 جرى طِؾ ايبًُِع  ٙـًٌّٛ ـٌٍُض  ذا؟ 

 ل رسٙـٛ ؿتٙ َؿ صٌٛ اـنالة.  ي ٙـًٌّٛ ـُتقجير لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

ذؿرت حلٔٙ  ٕٙلس حلدد اإلخقة اـًيقديع ؿٙن يّنحّل طىل ٔنٓحٛ  لداخُٛ:

ؽٍُٜ ـف: يؤٙ حلخؤل ـؤٓس لقجؤقد و ؤذا اـَتؤٙب تيؤٙل ٍٔؤرحل ٔحؤـ ٔحق  ذه اـّنٓحٛ، 

و ق يٍؤقل: ًٔؤٙوي  ؤع  يو يٙك، ؽِريّٙ طىل ؿاللَؿ وؾد ذؿرت شٓخّٙ اـتقجير

 إلريـ: تٙرة ٔهع وتٙرة ٓ ٔهع وؿاللَؿ دقل  ذه ايبًٕـٛ. 

حلي ٔيؤؤؤؤؿ،  ؤؤؤؤق ٓ  ؤؤؤؤد حلن  يؤؤؤؤض ااؤؤؤؤٙضيـ يؤؤؤؤذؿرون حلن  يؤؤؤؤض اـؤؤؤؤذيـ  اـمؤؤؤؤٓخ: 

قوؤؤع  تجؤؤقن طُٓؤؤف  ؤؤ  يؤؤروى طؤؤـ اإللؤؤٙم حلمحؤؤد حلٔؤؤف سؤؤئؾ طؤؤـ يؤؤذ ٌقن  غ  ؤؤذا اـ

اـقوع  يد رؽع اـرحلس لـ اـرؿقع ؽٕجٙب  ٍقـف: ٓ  ٕس  ؤف،ة ؾُؤٜ: سؤٌحٙن اهللة 

 ؾ يٍقل  لؤٙم اـًؤّٛ ل سؤّٛ ٓ  ؤٕس  ؤف؟ة  ؤؾ يٍؤقل اإللؤٙم حلمحؤد ل سؤّٛ اـٍؤٌض 

ٍقـقٔؤف ل رء ل اـٍٓٙم إول: ٓ  ؤٕس  ؤف؟ة  ؤذا تيٌؤ  ٔيرؽؤف لؤـ اـٌٍْؤٙء حل ؤؿ ي

 ترؿف حلرجح لـ ؽيُف.

وحلٔؤؤٙ حلضؤؤـ حلن اإللؤؤٙم حلمحؤؤد رمحؤؤف اهلل اـؤؤذي ؾؤؤٙل  ؤؤذه اـٍقـؤؤٛ ؿٕٔؤؤف ؿؤؤٙن  ّؤؤٙك لؤؤـ 

 ؤؤرتلْؿ ويٍؤؤدر طُِْؤؤؿ حلٔؤؤف ذ ؤؤٚ لؤؤذ ٚ  يؤؤض لؤؤـ يؤؤذ ٚ اـٓؤؤقم لؤؤـ حل ؤؤؾ اـيُؤؤؿ 

ًٙ اؤؤـ ٔحؤؤرتلْؿ ؤٍؤؤدر ؿ ؽٍؤؤدر طُِْؤؤؿ وؾؤؤٙل  ؤؤذه اـَُِؤؤٛ: ٓ  ؤؤٕس  ؤؤذـؽ،  حليهؤؤ

ؽيؤؾ ذـؤؽ  ¢واجتْؤٙد ـٌيهؤْؿ، حللؤٙ حلن ييتٍؤد حلن اـرسؤقل   ِيّك: لؤٙ دام حلٔؤف رحلي
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 و ق لع ذـؽ يٍقل: ٓ  ٕس  ف؟ة  ذا حل يد لٙ يَقن طـ ؽٍف  لٙم اـًّٛ.

ؽْذا لٙ  يين حلو لٙ يَِـ حلن ٍٔقـف  ٙـًٌّٛ هلذه اـٍٙطؤدة.. و ؤذه ؾٙطؤدة ل 

اـقاؾؤؤؤع لِْؤؤؤٛ جؤؤؤدًا وتمؤؤؤِؾ ؿؤؤؤ  ؾُّؤؤؤٙ ل إلؤؤؤس اـٍريؤؤؤٚ  ؤؤؤٖٓء اـؤؤؤذيـ  تجؤؤؤقن 

يض أيؤؤٙت إلدؤؤداث وسؤؤٙلؾ ل اـؤؤدطقة  ؤؤؿ ييُِؤؤقن ليّؤؤٙ حلن  ؤؤذه اـقسؤؤٙلؾ    ؤؤٌ

تَؤؤـ لػؤؤوطٛ لؤؤـ ؾٌؤؤؾ ؽْؤؤؿ يرؿّؤؤقن  ـْٓؤؤٙ  ؤؤدطقى حلن اـؤؤّص اـيؤؤٙم يمؤؤُِْٙ، ؽؤؤّحـ 

ٔحجْؿ  ِثؾ  ذا اـيُؿ  ن ؿٙٔقا لـ حل ؾ اـيُؿ حلوًٓ،  ؤؿ ؿؤٙٔقا لؤـ حل ؤؾ اإلٔنؤٙف 

 .ًٙ ٓٔٙ  

 ّؤؤٙ ل لًؤؤٙلؾ صؤؤٙـح حلس اـٌهؤؤؾ  شؤؤٓخّٙ جؤؤزاؿؿ اهلل خؤؤ  يؤؤٙ حلسؤؤتٙذية لداخُؤؤٛ:

طؤؤـ حل ٓؤؤف اإللؤؤٙم حلمحؤؤد رمحؤؤف اهلل ل ايبًؤؤٕـٛ سؤؤتٛ وسؤؤٌيع وسؤؤٌي لٛ، ؾُؤؤٜ: ؿٓؤؤػ 

ينؤؤّع اـرجؤؤؤؾ حلو ؿٓؤؤؤػ يهؤؤؤع اـرجؤؤؾ يؤؤؤده  يؤؤؤد لؤؤؤٙ يرؽؤؤع رحلسؤؤؤف لؤؤؤـ اـرؿؤؤؤقع.. حليهؤؤؤع 

 اـِّٓك طىل اـم ل حلم يًدهل ؟ ؾٙل: حلرجق حلن ٓ يهٓؼ ذـؽ  ن شٙء اهلل. 

 ى  ذه.  ذه طٌٙرة حلخر اـمٓخ: 

وايبؤؤذ ٚ شؤؤٓخّٙ ؿؤؤ  ل اـٌؤؤروع وايبٌؤؤدع واإلٔنؤؤٙف لؤؤٙذا يٍقـؤؤقن؟  لداخُؤؤٛ:

يٍقـقن:  ذا رؽع اـرجؤؾ رحلسؤف لؤـ اـرؿؤقع ؽٗٔؤف  ن شؤٙء حلرسؤؾ يديؤف و ن شؤٙء ووؤع 

 .ًٙ  يِّٓف طىل ش ـف، ويٍُّقن  ذا طـ حلمحد حليه

 ٔيؿ، حلٔٙ اـذي حلدٌىف طـ حلمحد  ق ٓ  ٕس  ف ل  يض ايبًٙلؾ.  اـمٓخ: 

ؿُِٛ: حلرجق حلن ٓ يهٓؼ ذـؽ  ن شٙء اهلل  ذه ييّل: حل ٙ ـًٜٓ ؾهٓٛ  لداخُٛ:

 سّٛ. 

 ٓ، ٓ  ل ؿ  ٍٔقل ل سقريٙ:  ذه تًُؿ طىل تُؽ.  اـمٓخ: 
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 اهلل حلؿرب.  لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ، ؿالمهٙ ل اـدٓـٛ دٓـٛ وا ٓٛ.  اـمٓخ: 

 ـق ؿٜٙٔ سّٛ  ٙ تٛ ..  لداخُٛ:

 تٌهؾ. ٓ لٙ يٍقل  َذا،  اـمٓخ: 

 اىٛ يٙ شٓخّٙ. لداخُٛ:

صٓؤؤٚة دٌىَؤؤؿ اهلل يؤؤٙ شؤؤٓخّٙ اإلخؤؤقان طّؤؤدلٙ يًؤؤتدـقن ل لثؤؤؾ  ؤؤذا  لداخُؤؤٛ:

اـٌؤؤٙب، وطّؤؤدلٙ حلؾؤؤقل اإلخؤؤقان حلؾؤؤقل، ييّؤؤل: اإلخؤؤقة اـؤؤذيـ اـًؤؤٖال طؤؤّْؿ، طّؤؤدلٙ 

ًٙ، جؤؤؤقا َؿ اـؤؤؤذي ذؿر ؤؤؤقه  ؤؤؤؾ  يتَُِؤؤؤقن ل  ؤؤؤذا يٍقـؤؤؤقن لؤؤؤثالً  ٙـيِقلؤؤؤٙت حليهؤؤؤ

ٌٓيؤؤؤؤٛ، وطؤؤؤؤىل اـيْؤؤؤؤقد  يِؤؤؤؤقم إدـؤؤؤؤٛ اـؤؤؤؤقاردة ل اـقؽؤؤؤؤٙء يمؤؤؤؤِؾ اسؤؤؤؤتدٓهلؿ طؤؤؤؤىل اـ

 ٙـيْد، ولدح اـذيـ يقؽقن اـيْقد،  ؿ يًؤتدـقن ل  ؤذا ايبقوؤع هبؤذه أيؤٙت، 

ًٙ؟   جقا َؿ إول  ق جقاب طُْٓٙ حليه

  ذا لٙ ؾُتف حلخ ًا.  اـمٓخ: 

 ٔيؿ. لداخُٛ:

: اـقؽؤؤٙء وحلزيؤؤد أن  يؤؤد حلن حلووؤؤحٜ حل ؤؤؿ  تجؤؤقن  ٙـقؽؤؤٙء  ؤؤٙـقطقد اـمؤؤٓخ: 

  ٙـقطقد رء وطٍد اـٌٓيٛ ـٓقىف هبٙ رء نخر. 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

ًٙ اـقؽؤؤٙء  ؤؤٙـقطقد،  ؤؤذا  اـمؤؤٓخ:  ًٙ طٙلؤؤ واـٌحؤؤٝ أن: ـؤؤٓس  ؤؤق  ٕٔؤؤف جيؤؤٚ وجق ؤؤ

حللر ؿ  ؾٓؾ: ٓ بتُػ ؽٓف ا ّؤٙن وٓ يّؤتوح  ؽٓؤف ؿٌمؤٙن، و ٔؤ  اـٌحؤٝ ل ذطٓؤٛ 
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ٙ، ٔحؤؤـ ٍٔؤؤقل: حل ٌؤؤٜ اـيؤؤرش  ؤؤؿ اـٌٓيؤؤٛ ؼؤؤ  اـٌٓيؤؤٛ اـَؤؤربى واـتؤؤل جيؤؤٚ اـقؽؤؤٙء هبؤؤ

أٍش.. حل ٌٜ  ذه اـٌٓيٛ  ؿ حلوجٚ اـقؽٙء هبٙ، ـَـ لٙ  ّل طىل  ٙصؾ ؽْق  ٙصؤؾ.. 

 لٙ  ّل طىل لٙ ٓ حلصؾ ـف ؽال حلصؾ ـف..

 ًٙ ًٙ و خٙصٛ اٙ هيِّٙ ٔحـ ؤيتربه دـؤٓالً لٍرؤؤ لٙ دام حلن طِؾ ايبًُِع بٓي

ـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح   يٍؤؤؤؿ طؤؤؤىل لؤؤؤع اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ ؿؤؤؤ  ذؿرٔؤؤؤٙ حلؿثؤؤؤر لؤؤؤـ لؤؤؤرة طِؤؤؤؾ ا

 ٓيٙت لتيددة ـٍٓٙل جيٚ اـقؽٙء  َؾ  ٓيٛ،  ؿ ٔحـ ٔيٓد اـتٌّٓف  غ ايبٌٙسد اـتل 

ترتتٚ طـ تَث   ذه اـٌٓيٙت و جيؤٙب اـقؽؤٙء هبؤٙ لؤـ زيؤٙدة ا ؤٙذ حلسؤٌٙب ـتٌريؤؼ 

ايبًؤؤُِع  ؤؤٕؿثر اؤؤٙ  ؤؤؿ لتٌرؾؤؤقن ؽٓؤؤف، ودَؤؤؿ إسؤؤٌٙب ؿحَؤؤؿ اـًٙيؤؤٙت.. اـًٙيؤؤٛ 

اـقصؤؤؤقل  ـْٓؤؤؤٙ و ؤؤؤل لػؤؤؤوطٛ  ٓ  قسؤؤؤُٓٛ ؽٙـقسؤؤؤُٓٛ وااٙـؤؤؤٛ  ؤؤؤذه اـتؤؤؤل ٓ يَِؤؤؤـ 

ًٙ: ؿؤؤؤؾ  واجٌؤؤؤٛ طّؤؤؤد حل ؤؤؤؾ اـيُؤؤؤؿ وايبيرؽؤؤؤٛ  ٕصؤؤؤقل اـٌٍؤؤؤف، واـيَؤؤؤس  ؤؤؤٙـيَس  ٙلؤؤؤ

وسؤؤُٓٛ يرتتؤؤٚ لؤؤـ ورالْؤؤٙ لًٌؤؤدة ؽْؤؤل طّْٓؤؤٙ لًٌؤؤدة، ؽؤؤٗذًا: ـؤؤٓس اـَؤؤالم  قجؤؤقب 

اـقؽؤٙء هبؤٙ، اـقؽٙء  ٙـيْقد واـقطقد و ٔ  اـَالم ل طٍد  ٓيٛ يّقصقن هبٙ وجقب 

 .ًٙ   ذا ـٓس ـف حلصٌؾ وآستدٓل  ٙـيِقم  ّٙ ٓ يٌٓد شٓئ

 ذا يٙ شٓخّٙ جقاب لًتٍؾ اـذي ذؿر قه أن، دتك ـؤق سؤُِّٙ هلؤؿ  لداخُٛ:

  ٕن اـًُػ ؽيُقا ذـؽ.. طُِقا  ٓيٙت وؿذا ؽٙيبٌٙسد ا؛ٙريٛ أن. 

 و ذا صحٓح.  اـمٓخ: 

 .... إلٛ،  ذا جقاب لًتٍؾ ودده لداخُٛ:

 ٔيؿ .... اـمٓخ: 

ًٙ يًتدـقن يٍقـقن لثالً: ؾٙل شٓخ اإلسالم ا ـ تِٓٓٛ  لداخُٛ: ٕ ؿ شٓخّٙ حليه
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ل اـٌتؤؤٙوى، وييّؤؤل لؤؤـ ايبتؤؤٕخريـ لثؤؤؾ اإللؤؤٙم اـمؤؤقؿٙين ؿؤؤذـؽ ل ٔٓؤؤؾ إوصؤؤٙر 

حل ؤؤؤؿ ؾؤؤؤد ؾٙسؤؤؤقا اإللؤؤؤٙرة طؤؤؤىل  لؤؤؤٙرة اـًؤؤؤٌر.. اإللؤؤؤٙرة ل اايؤؤؤ طؤؤؤىل اإللؤؤؤٙرة ل 

 اـًٌر. 

  ٔيؿ. اـمٓخ: 

ؽٍؤؤؤؤٙل ييّؤؤؤؤل شؤؤؤؤٓخ اإلسؤؤؤؤالم ا ؤؤؤؤـ تِٓٓؤؤؤؤٛ:  ذا ؿؤؤؤؤٙن اـٌّؤؤؤؤل طُٓؤؤؤؤف اـنؤؤؤؤالة  لداخُؤؤؤؤٛ:

واـًؤؤالم ذع اإللؤؤٙرة ـثال ؤؤٛ يًؤؤ ون ل اـنؤؤحراء ؽُدلنؤؤٙر وـُِؤؤدن وـؤؤمٓف 

لـ اـّٙس لـ  ٙب حلوغ، ؿذـؽ ٌٔس اـَالم ؾٙـف اـمقؿٙين..  ؤؿ يًؤتدـقن  ِثؤؾ 

  ذا ايبقوع. 

 ـَـ  ّٙ يرد رء؟ اـمٓخ: 

 هؾ. تٌ لداخُٛ:

 ؤؤؤؿ    ير وؤؤؤقا  ٓيؤؤؤٛ هبؤؤؤذه اإللؤؤؤٙرة، ؽؤؤؤّحـ ًٔؤؤؤتوٓع حلن ٌٔؤؤؤؽ اـٌٓيؤؤؤٛ لؤؤؤـ  اـمؤؤؤٓخ: 

اإللؤؤؤؤٙرة، ٍٔؤؤؤؤقل  قجؤؤؤؤقب اإللؤؤؤؤٙرة ـَؤؤؤؤـ ٓ ٔؤؤؤؤر ط هبؤؤؤؤٙ  ٓيؤؤؤؤٛ ؤُؤؤؤؤزم حلن ااُؤؤؤؤػ هبؤؤؤؤٙ 

ًٛ  ٓ ل لينؤٓٛ اهلل طؤز  ًٛ طٙلؤ ؿٙاُػ ل اـٌٓيٛ اـَربى، وحلٔف جيٚ اإلصٙطٛ  صٙط

ْٙ ؽٓ  ـق حلخؾ هبٙ، ييّل لثالً:  ٖٓء وجؾ،  ٔ  ٔقجٚ  صٙطٛ طٙلٛ ـَـ ٓ ٔجيُ

اـثال ٛ اـذيـ سٙؽروا ؽٕدد ؿ   يوع حللؤ ه ٓ شؤؽ حلن  ؤذا ـؤٓس لمؤَقرًا ـَؤـ ٓ 

 يَقن  ذا ؿ    يوع حلل  إل .. حلل  إل .

 بُع ر ٍٛ اإلسالم لـ طٍّف.  لداخُٛ:

 ٔيؿ، ـٓس ؿذـؽ.  اـمٓخ: 

ٙ يٍقـؤؤؤقن: حلّٔؤؤؤؤٙ ٔيترب ؤؤؤٙ  لؤؤؤؤٙرة  ؤؤؤؿ حلصؤؤؤؤالً طّؤؤؤدلٙ َُِْٔؤؤؤؤؿ ل ذـؤؤؤؽ لؤؤؤؤ لداخُؤؤؤٛ:
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 طىِك وـَـ  لٙرة طِؾ..  لٙرة ؿذا..  لٙرة ؿذا.. يٕتقن هلٙ  يٌٙرات حلخرى. 

 ٓ  ٕس ..  اـمٓخ: 

ـَؤؤـ شؤؤٓخّٙ حلٔؤؤٙ حلردت حلن حلؾؤؤقل: حلن آسؤؤتدٓل  َؤؤالم  مؤؤٓخ اإلسؤؤالم  لداخُؤؤٛ:

ىل ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ، حلوًٓ: دٓؤؤّ  رجيؤؤٜ  غ اـٌتؤؤٙوى شؤؤٓخ اإلسؤؤالم ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ تَُؤؤؿ طؤؤ

اإللؤؤٙرة اـيىِؤؤك.. طؤؤىل اـٌٓيؤؤٛ ـدلؤؤ  إطىؤؤؿ ؽؤؤٕتك  ٕٙدـؤؤٛ لؤؤـ اـٍؤؤرنن ولؤؤـ اـًؤؤّٛ 

 ولـ  ذا اـٍٓٙس. 

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

لؤؤٙ ؿؤؤٙن يؤؤتَُؿ طؤؤىل لثؤؤؾ  ؤؤذه اإللؤؤٙرات ايبحد ؤؤٛ اـتؤؤل لزؾؤؤٜ جًؤؤد  لداخُؤؤٛ:

 إلٛ. 

 ٓ شؽ.  اـمٓخ: 

وؤع ؽُؤ ذا ٓ اـفء اـثٙين:  ذا ؿؤٙٔقا يًؤتدـقن  ٙـٍٓؤٙس ل  ؤذا ايبق لداخُٛ:

يٕخؤؤذ اـٌؤؤرع دَؤؤؿ إصؤؤؾ؟ وإصؤؤؾ طّؤؤدٔٙ ييّؤؤل: ل اـًؤؤٌر ـؤؤٓس ؽٓؤؤف  ٓيؤؤٛ، ٔحؤؤـ 

 ًٔٙؽر ٔحـ بٙطٛ لٙ ٌٔٙيع إل  اـذي ليّٙ ٔيوٓف طْدًا و ٓيٛ. 

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 وـَـ حلٜٔ حلل ٔٙ.  لداخُٛ:

 صحٓح.  اـمٓخ: 

  ؿ اـٌٓيٛ.  ؽُ ذا يبٙ جٙ وا ل ااي طُِقا  ؿ اـيْد وطُِقا لداخُٛ:

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 
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ًٙ.. اـفؤؤؤء اـثٙـؤؤؤٝ: حلن اإللؤؤؤٙرة اـيىِؤؤؤك ؛ِؤؤؤع ؿُِؤؤؤٛ  لداخُؤؤؤٛ: ؽؤؤؤٗذًا:  ؤؤؤذا حليهؤؤؤ

 ايبًُِع، واإللٙرات ايبحد ٛ  ذه ؽرؾٜ ؿُِٛ ايبًُِع. 

 ٓ شؽ.  اـمٓخ: 

اـفء اـرا ؤع لؤـ دٓؤٝ اـّىؤر ل ٔىؤري حلٔؤٙ: ؿٓؤػ يتنؤقر ل اايؤ  لداخُٛ:

ـُرؿؤٚ  ذا ؿؤٙٔقا لٙلؤٛ حلن يًٍّؤِقا  غ طػؤة حللؤراء  طدة  لٙرات..  ؾ  ؿ جيٓزون

ًٙ..  ؤؤؿ لؤؤٙ جيٓؤؤزون ل  ًٙ ويردُؤؤقن سؤؤقي و ؤؤؿ يًؤؤ ون لًؤؤ ًا وادؤؤدًا، يهؤؤيّقن سؤؤقي

  ذا. 

 لٙ يٌيؾ  ذا  ٓ حلمحؼ.  اـمٓخ: 

ٔيؿ، و ؿ أن يٌيُقن ؾٓٙسْٙ وشٌْْٓٙ ل ااي  ؤل  ؤذه ااٙـؤٛ..  لداخُٛ:

   ل  ذه ااٙـٛ. ؾٓٙسْٙ وشٌْْٓٙ يٙ شٓخّٙ ل ااي

 صحٓح.  اـمٓخ: 

ؽٙٓسؤؤؤتدٓل  ِثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا اـؤؤؤّص لؤؤؤـ شؤؤؤٓخ اإلسؤؤؤالم ا ؤؤؤـ تِٓٓؤؤؤٛ حتُِّؤؤؤٙ،  لداخُؤؤؤٛ:

ًٙ يٍقـؤؤؤقن لؤؤؤثالً: ؽؤؤؤالن لؤؤؤـ  ًٙ ل ؿُؤؤؤ ت.. حلدٓٙٔؤؤؤ وـَؤؤؤـ  ؤؤؤؿ لؤؤؤٙذا يًؤؤؤتدـقن؟ حلدٓٙٔؤؤؤ

اـًؤؤُػ  ؤؤٙيع حلصؤؤحٙ ف.. ؽؤؤالن لؤؤـ اـًؤؤُػ ؾؤؤٙل  ؤؤٙييقين طؤؤىل ؿؤؤذا، ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ ؾؤؤٙل: 

،  ؿ ¢تُِٓذ شٓخف حلو اـتاللٓذ شٓخْؿ طىل صٙطٛ اهلل ورسقـف جيقز حلن ييٙ د اـ

ًٙ  ِثؤؤؾ..  ؤؤق اإلًٔؤؤٙن  ذا طجؤؤز دـُٓؤؤف حلو  ذا حلصؤؤٌح يؤؤتَُؿ  َؤؤالم ؼؤؤ   يًؤؤتدـقن حليهؤؤ

 ؿالم حل ؾ اـيُؿ يتمٌٝ  ٕي رء. 

 تيُؼ وـق  خٓقط اـٍِر، حلدًّٜ. اـمٓخ: 

ل طؤؤؤؤؤؤظ دًؤؤؤؤؤؤـ: حلسؤؤؤؤؤؤتٙذي دٌىؤؤؤؤؤؤؽ اهللة أن حلٔؤؤؤؤؤؤٜ ذؿؤؤؤؤؤؤرت ؾٓؤؤؤؤؤؤدًا لْؤؤؤؤؤؤً  جؤؤؤؤؤؤدًا 



 سؤاالت أبي احلسن للصيخ يف املسائل املنهحية ------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

53 

ايبقوؤؤقع ٓ  ؤؤد لؤؤـ حلن يٌّؤؤف  ـٓؤؤف و ؤؤق ؾهؤؤٓٛ حلن اإللؤؤٙرة اـتؤؤل أن لؤؤـ ايبَِؤؤـ حلن 

 ًُِْٔٙ هلؿ حلو ًُٔؿ هلؿ ؽْٓٙ  ل اإللٙرة اإلداريٛ  ن جٙز اـتيٌ . 

  ق  ذا لٙ ذؿرٔٙه.  اـمٓخ: 

ًٙ  ثؤؤؤؤقاب حلو  يٍؤؤؤؤٙب حلو ؿؤؤؤؤ   ؤؤؤؤد قن، يزجؤؤؤؤرون  لداخُؤؤؤؤٛ: وـؤؤؤؤٓس إلؤؤؤؤر لتيٍُؤؤؤؤ

  ويوردون ويًددون ويَّرون.

ًٙ اؤؤٙ يٌيُقٔؤؤف حل ؤؤؿ  ذا رحلوا ؽؤؤردًا لؤؤـ حلؽؤؤراد ااؤؤزب حلخؤؤؾ  ؤؤٌيض  اـمؤؤٓخ:  وحليهؤؤ

اـّىؤؤؤؤٙم اـؤؤؤؤذي  ؤؤؤؤؿ ووؤؤؤؤيقه بؤؤؤؤدوه،  ؤؤؤؤؿ  يؤؤؤؤد ذـؤؤؤؤؽ  لؤؤؤؤٙ حلن ييٓؤؤؤؤدوه  ـؤؤؤؤْٓؿ و لؤؤؤؤٙ حلن 

يٌنُقه، لٙ  ذا؟  ذا ليّٙه حل ؤؿ ووؤيقا ؽيؤالً ؿؤ  يٌيؤؾ ايبٍّّؤقن اـؤذيـ يهؤيقن 

ذا لؤؤـ لنؤؤُحٛ اـمؤؤيٚ، و َؤؤذا لؤؤـ اـٍؤؤقأع لؤؤٙ بؤؤٙـٌقن  ؤؤف اـػؤؤييٛ  ؤؤزطؿ حلن  ؤؤ

ؽيؤؤؾ  ؤؤٖٓء ااز ٓؤؤقن اإلسؤؤاللٓقن.. ؽيُؤؤقا  ٕتٌؤؤٙطْؿ لؤؤٙ يٌيُؤؤف ااَؤؤٙم  مؤؤيقهبؿ: 

ًٙ، واهلل ايبًتيٙن.   يًّقن هلؿ لـ اـٍقأع لٙ   يّزل اهلل  ف سُوٙٔ

ًٙ ٕٔؤؽ تيؤرف اـؤذيـ بٙـٌقّٔؤٙ ل  لداخُٛ: صٓٚ شٓخّٙ ل لًٕـٛ اإللٙرة حليه

ّٓٙ  َُِٛ حلو  جُِٛ لـ ؿاللَؿ أن، طّدلٙ ؾُتؿ ٔحـ،  ذا اـٌٙب ؾد  تجقن طُ

ييّل: اإللٙرة  دون  ٓيٛ ؿٙـٌٓيٛ اـَربى وؼ  ذـؽ ؽٍٓقـقن: اـمٓخ ؾد حلجٙزه ـّٙ، 

 ؤؤؾ تٍنؤؤدون  ؤؤذـؽ شؤؤٓخّٙ حلن حلي طِؤؤؾ ٓ  ؤؤد ـؤؤف لؤؤـ رجؤؤؾ يؤؤديره، ولؤؤـ لًؤؤٖول 

لؤثالً:  يقوح ـُجٙ ؾ حلو ـُجديد حلو اـذي ٓ ييرف..  ذا رء ٔحـ ٌٔيُؤف.. أن

حلٔؤؤٙ ل ايبرؿؤؤز طّؤؤدي حلٔؤؤٙ ؾؤؤٙلؿ طؤؤىل ايبرؿؤؤز حلطٙؾؤؤٚ اـوٙـؤؤٚ ايبٍقؤؤ ايبِْؤؤؾ اـؤؤذي 

يرتتٚ طىل  يض تقؽٙتف حلشٓٙء تيؤ  ؤدطقتّٙ، ـَؤـ ـؤٓس لؤـ  ؤٙب  لؤٙرة و ؤؿ ٓ 

ًٙ  ٓ  يد لٙ يًتٕذٔقن لّل.   ييّل ٓ يذ ٌقن  يٓدًا حلو ؾريٌ
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 رء نخر وـًٜٓ طٍق ٛ ذطٓٛ.  اـمٓخ: 

 ٙؾٌْؿ وـًٜٓ طٍق ٛ ذطٓٛ. ؽال ٔي لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 ٔ   ؤل ايبًؤٕـٛ.. وٓ حلؾؤقل:  ؤق طؤٙخم وٓ فؤٙـػ وٓ حلؽنؤؾ وٓ  لداخُٛ:

 ادخؾ وٓ طهقيٛ وٓ ؼ  ذـؽ، ؽٙـذي تيّقٔف  ًِٕـٛ اإللٙرة؟

ٔحؤؤؤـ سدّؤؤؤٙ حلؿثؤؤؤر لؤؤؤـ لؤؤؤرة: اـتّىؤؤؤٓؿ ٓ يَِؤؤؤـ  َٔؤؤؤٙره ؿٕصؤؤؤؾ، و ٔؤؤؤ   اـمؤؤؤٓخ: 

اؤٙ بؤٙـػ اـػؤييٛ، ض ؤٜ طؤىل ذـؤؽ لؤثالً: دٓؤّ   جيٚ  َٔؤٙر لؤٙ ؾؤد يُحؤؼ  ؤف

 يؤض اـًّؤقة وؾُؤـ ـؤف: ؼٌُّؤٙ اـرجؤٙل ؽٙجيؤؾ ـّؤٙ لقطؤدًا حلو ؿؤ   ¢جٙء  غ اـٌّل 

ًٙ يٕتْٓـ وييىْـ  ذا تّىٓؿ.  ؾُّٙ.. ؽجيؾ اـرسقل طُٓف اـًالم هلـ يقل

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

ٛ وا؛ٙليؤؤٛ ؿؤؤؾ وؿؤؤذـؽ ؾُّؤؤٙ: اـَتٙتٓؤؤٚ وايبؤؤدارس آ تدالٓؤؤٛ واـثٙٔقيؤؤ اـمؤؤٓخ: 

ًٙ ٓ  ؤؤد هلؤؤٙ لؤؤـ   ؤؤذا تّىؤؤٓؿ، وٓ  ؤؤد لؤؤـ لثؤؤؾ  ؤؤذا اـتّىؤؤٓؿ، و ذا ارتٍّٓؤؤٙ ؽٙـدوـؤؤٛ حليهؤؤ

تّىٓ ت، أىؤروا أن ؿؤؿ تٌّّؤقا ل تّىؤٓؿ اـوؤرق وؿؤؿ صٌٍؤقا ـٍُٙطؤدة اإلسؤاللٓٛ 

اـتل تًِك  ًد اـذرالع، ولٙ حلدًـ توٌٍْٓؿ  يٙ ٙ ل لقوقع اـوؤرق وإرصؤٌٛ 

ختٌُٛ ؤحق ذـؽ  ذا تّىٓؿ، ـَـ  ذا ـٓس ؽٓؤف رء  لؤٙ واإلشٙرات اـهقلٓٛ ايب

ًٙ ؿّص جٙ ر ؽٓ  يتيُؼ  ٙـنالة جٙليٛ  ٙـًٌّٛ ـنالة اـيٓؤديـ، حلو  حلن ييٙرض ٔن

ؿِخٙـٌٛ طِؾ جؤرى طُٓؤف اـًؤُػ اـنؤٙـح اؤٙ يتٍؤرب  ؤف ويؤديّقن اهلل  ؤف، ٓ  ؤذه 

حللؤؤر يٍؤؤره اـمؤؤٙرع، تّىؤؤٓ ت ٓ  ؤؤد هلؤؤٙ لّْؤؤٙ، ؽؤؤال حلدؤؤد يَّؤؤر حل ؤؤدًا حلن إصؤؤؾ اـتّىؤؤٓؿ 

و ٔ  اـٌحؤٝ ؽؤٓ  ؾؤد يُنؤؼ هبؤذا اـتّىؤٓؿ لؤـ حللؤقر  ؤٙـػ،  ؤٙـػ  لؤٙ ٔنؤقص 
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 .ًٙ  اـػييٛ حلو ؾقاطد ٙ ؿ  ذؿرٔٙ نٌٔ

ًٙ طّدلٙ تَُِّٙ لع ؿث  لؤـ اـمؤٌٙب اـؤذيـ  لداخُٛ:  ٙرك اهلل ؽَٓؿ، شٓخّٙ حليه

ٕدـؤؤؤؤؤٛ يؤؤؤؤؤدطقن  غ  ؤؤؤؤؤذه اـتّىؤؤؤؤؤٓ ت وذؿرٔؤؤؤؤؤٙ هلؤؤؤؤؤؿ إدٙديؤؤؤؤؤٝ اـؤؤؤؤؤقاردة ل  ؤؤؤؤؤذا وا

واـٍقاطؤؤؤد اـػؤؤؤطٓٛ ل لًؤؤؤٕـٛ اـٌٓيؤؤؤٛ، ؽٍؤؤؤٙـقا: أن ٔحؤؤؤـ لؤؤؤٙ ٔيِؤؤؤؾ  ٓيؤؤؤٛ  ٔؤؤؤ  ٌٔيؤؤؤؾ 

 طْدًا..  ٔ   ل ليٙ دة  ّّٓٙ و ع  يض اـوٌُٛ.

وؿؤؤ  تٌهؤؤُتؿ  ؤؤٙ؛قاب طؤؤىل اسؤؤتدٓهلؿ  ٙـقؽؤؤٙء  ؤؤٙـيْقد، ؽؤؤٕؾقل هلؤؤؿ: لؤؤٙ  ؤؤق 

ٙء  ؤٙـيْقد، حلوًٓ اـدـٓؾ طىل  جيٙب اـيْد حلوًٓ..  ؿ ـق وؾع اـيْد ٕٔيت  ٕدـؤٛ اـقؽؤ

  ذا آستدٓل.

اـفء اـثٙين: ايبيٙ دة لٌٙطُف  ع صرؽع، ؽُ ذا ٔنٌٜ ًٌٔؤؽ حلٔؤٜ واـّؤٙس 

يٕتقن ييٙ دؤؽ؟  ٚ حلين حلطٙ د ؼ ك، ويبٙذا حلٜٔ ٓ تؤٕيت تيٙ ؤدين؟ يبؤٙذا حلٔؤٙ 

ًٙ؟  ذًا:  ل صقرة  ٓيٛ و ن  دالً  اـذي نيت حلطٙ دك واـثٙين واـثٙـٝ واـّٙس بٓي

  ٙسؿ نخر،  ذا ا؛قاب شٓخّٙ صحٓح؟  سِٜٓ

 لٙلٛ صحٓح. اـمٓخ: 

  ٙرك اهلل ؽَٓؿ.  لداخُٛ:

 وحلزيد لـ  ٙب اـتٌّـ ل اـتيٌ   ن صح اـتيٌ : صقؽٓٛ طقيٛة  اـمٓخ: 

 اهلل حلؿرب. لداخُٛ:

ووؤؤح ـّؤؤٙ ل ا؛ؤؤقاب إول وؾؤؤد ووؤؤحتؿ إلؤؤر  ؤؤٕن لؤؤـ ؽيؤؤؾ ذـؤؤؽ  لداخُؤؤٛ:

 طؤؤٛ، ولؤؤـ دالؤؤرة اـٌرؾؤؤٛ اـّٙجٓؤؤٛ  غ دالؤؤرة اـٌؤؤرق ؽٍؤؤد خؤؤرج لؤؤـ دالؤؤرة اـًؤؤّٛ وا؛

 اهلٙـَٛ.
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 ّٙ يٍع ل اـٌّس رءة ؾد يٍقل ؾٙلؾ:   ذا يًؤِقن  ؤٖٓء؟ و ؤؿ   يُتزلؤقا 

ٓ طٍٓؤؤدة اخلؤؤقارج وٓ ايبرجئؤؤٛ وٓ اـمؤؤٓيٛ وٓ ايبيتزـؤؤٛ وٓ ا؛ِْٓؤؤٛ، و ؤؤذا ؽؤؤرع 

ؾؤؤد تؤؤؿ  دنؤؤٙ  ٙ  طؤؤـ سؤؤٖال سؤؤٙ ؼ:  ؤؤؾ آ ّتؤؤع واـًؤؤٌيع ؽرؾؤؤٛ إوالؤؤؾ اهلٙـَؤؤٛ

وطؤؤد ٙ؟ وحللثؤؤٙل  ؤؤٖٓء ٓ  ؤؤد حلن ينؤؤٌّقا ل ؽرؾؤؤٛ لؤؤـ  ؤؤذه اـٌؤؤرق، حلو حلن آ ّتؤؤع 

واـًؤؤٌيع ؽرؾؤؤٛ ؾهؤؤٓٛ ٓ زاـؤؤٜ لٌتقدؤؤٛ اَؤؤـ ؿُؤؤ  جؤؤد جديؤؤد حلاؤؤؼ هبؤؤٙ  غ حلن 

 تٌُغ  ذا اـيدد؟ 

 حللٙ  دنٙ  ٙ ؽْذا حللر ل اطتٍٙدي ٓ يَِـ.. وـًّٙ لٌَُع ؽٓف. اـمٓخ: 

ٌرؾٛ لـ تُؽ اـٌرق ؽْذا ـٓس  ٕٙلر اـالزمأ ّٕٔٙ ٔيترب اـذي حللٙ  ؾ يُحٍقن  

بؤؤرج طؤؤـ اإلسؤؤالم طِؤؤالً.. طِؤؤالً ل جزلٓؤؤٛ لؤؤٙ ذـؤؤؽ ٓ جييُّؤؤٙ ٔخرجؤؤف لؤؤـ دالؤؤرة 

ًٙ، و ٔ   ق ل  ذه ا؛زلٓٛ خرج طـ دَؿ اإلسالم.  اإلسالم لوٍُ

ًٙ ؿذـؽ  ذا ؿّٙ ٔؤتَُؿ ل ايبؤّْٞ اـًؤٌُل واـؤدطقة اـًؤٌُٓٛ:  ذا  ٌؤٜ حلن شخ نؤ

لؤؤٙ ل لًؤؤٕـٛ لؤؤٙ خؤؤرج طؤؤـ لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح ؽؤؤّحـ لؤؤٙ ٔحَؤؤؿ طُٓؤؤف  ٕٔؤؤف خؤؤرج 

اـًؤؤُػ، ـَّّؤؤٙ ٍٔؤؤقل ل  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ:  ؤؤق  ؤؤال شؤؤؽ خؤؤٙـػ اـًؤؤُػ ؿؤؤ   ةطؤؤـ دالؤؤر

ؾُّؤؤؤؤٙ ل إول اـؤؤؤؤذي خؤؤؤؤٙـػ اإلسؤؤؤؤالم ل لًؤؤؤؤٕـٛ  ؤؤؤؤق خؤؤؤؤٙـػ اإلسؤؤؤؤالم، ـَّّؤؤؤؤٙ ٓ 

 اـًٌُٓٛ. ٔخرجف ل ؿؾ لـ ااٙـتع لـ دالرة اإلسالم ولـ دالرة

ٔيؤؤؤؤؿ،  ذًا:  ؤؤؤؤذا ووؤؤؤؤح شؤؤؤؤٓخّٙ حلو ؾٓؤؤؤؤد اـَؤؤؤؤالم اـؤؤؤؤذي ؽِْؤؤؤؤف ؿثؤؤؤؤ  لؤؤؤؤـ  لداخُؤؤؤؤٛ:

ا؛ٙـًؤؤؤع ل ايبجُؤؤؤس إول وؿّؤؤؤٜ حلٔؤؤؤٙ حلدؤؤؤد ؿ دتؤؤؤك تًؤؤؤٙءل ؿثؤؤؤ  لؤؤؤـ اإلخؤؤؤقة 

اـؤؤذيـ  ؤؤؿ صٌُؤؤٛ اـيُؤؤؿ اـٌَؤؤٙر، ؾؤؤٙـقا: لؤؤٙ طْؤؤدٔٙ طؤؤـ اـمؤؤٓخ اـٌتؤؤقى  ؤؤٕن  ؤؤذه اـٌؤؤرق 

ع ؽرؾؤؤؤٛ اهلٙـَؤؤؤٛ، و ٔؤؤؤ  طْؤؤؤدٔٙ حلٔؤؤؤف ايبخٙـٌؤؤؤٛ ـّؤؤؤٙ حل ؤؤؤٙ خٙرجؤؤؤٛ  غ اـثّتؤؤؤع واـًؤؤؤٌي
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بوئ و ذر لـ  ذه إخوٙء دون حلن ينؾ ااَؿ  غ  ؤذا إلؤر، ؽؤٙٔن يىْؤر 

ـّٙ حلَٔؿ تٍٓدون  ٕن  ذا اـٌيؾ اـؤذي  ؤق محؤؾ اـًؤٖال  ؤؿ شؤٙهبقا ؽٓؤف حلو خرجؤقا 

ؽٓؤؤؤف لؤؤؤـ دالؤؤؤرة اـٌرؾؤؤؤٛ اـّٙجٓؤؤؤٛ وٓ ييّؤؤؤل ذـؤؤؤؽ خؤؤؤروجْؿ  ٙـَُٓؤؤؤٛ لؤؤؤـ دالؤؤؤرة اـٌرؾؤؤؤٛ 

 اـّٙجٓٛ. 

 ذا اـذي ٔديـ اهلل  ف، وحلٔٙ لٙ حلطتٍد حلّٔل ؾُٜ   ؿ لـ اـٌرق اـهٙـٛأ  اـمٓخ: 

ًٙ، حلٔٙ لٙ حلطتٍد ل تُؽ ا؛ًُٛ ؾُٜ  ذا اـَالم،  ّٕٔل ؿث  لٙ حُلسٕل سٖآً س 

ًٙ ٔرتاجع  ًٕ ـٌىٓ وؿّٜ حلريد حلن يًِيّل اـػيط دتك  ذا ؿٙن  ّٙك خوٕ لٙ وـق خو

إدٓٙن خؤ ًا، ييّؤل: حلّٔؤل ٓ ينؤؾ س اـؤق ؿ  طّف، ـَّل حلضـ ل ٌٔز ل  يض

 غ  ؤؤؤذا ااهؤؤؤٓض حلن حلدَؤؤؤؿ طؤؤؤىل شؤؤؤخص لؤؤؤٙ  ٕٔؤؤؤف لؤؤؤـ اـٌرؾؤؤؤٛ اـهؤؤؤٙـٛ حلو اـٌؤؤؤرق 

 آ ّع واـًٌيع يبجرد فٙـٌٛ واددة.

ؽَثؤؤؤ ًا لؤؤؤٙ سؤؤؤئُٜ طؤؤؤـ إدؤؤؤزاب اـٍٙلِؤؤؤٛ اـٓؤؤؤقم و خٙصؤؤؤٛ دٓؤؤؤّ  يّنؤؤؤقن طؤؤؤىل 

ٛ؟ ؽؤٕؾقل: ٓأ ٕن  ؤٖٓء دزب اإلخقان ايبًُِع:  ؾ تيترب ؿ لـ اـٌرق اـهٙـ

ًٙ ـرلًٓؤْؿ إول دًؤـ اـٌّؤٙ رمحؤف اهلل حلٔؤف طؤىل ُِ يْ  ؿ يُ  حلؾؾ لٙ يٍٙل ؽْٓؿ:  ّقن تٌيؤ

اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ وطؤؤىل لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، و ن ؿٙٔؤؤٜ  ؤؤذه دطؤؤقى حتتؤؤٙج  غ 

تٌنؤؤُْٓٙ ؾؤؤقًٓ وتوٌٍْٓؤؤٙ طِؤؤالً، وذـؤؤؽ لؤؤٙ ٓ ٔؤؤراه ل ا؛ طؤؤٛ، ـَؤؤـ ٔحؤؤـ َٔتٌؤؤل 

ّؤؤؤقن آٔؤؤؤت ء  غ اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ ولؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح ـَؤؤؤّْؿ لؤؤؤّْؿ حل ؤؤؤؿ ييُ

بؤؤٙـٌقن ذـؤؤؽ ل ؾُٓؤؤؾ حلو ؿثؤؤ ، وؽؤؤْٓؿ حلؽؤؤراد  ؤؤؿ ليّؤؤٙ ل اـيٍٓؤؤدة ـَؤؤّْؿ ـًٓؤؤقا 

ًٙ طؤؤؤؤؤىل إؾؤؤؤؤؤؾ ٓ حلجؤؤؤؤؤد رخنؤؤؤؤؤٛ ٕدؤؤؤؤؤد حلن  ليّؤؤؤؤؤٙ ل ايبؤؤؤؤؤّْٞ، وـؤؤؤؤؤذـؽ ؽٕٔؤؤؤؤؤٙ شخنؤؤؤؤؤٓ

صٙيبؤؤٙ  ػؤؤ ؿ ل زلؤؤرة اـٌؤؤرق اـهؤؤٙـٛ، و ٔؤؤ   ؤؤؿ بٙـٌقّٔؤؤٙ ل لقاوؤؤع، ييّؤؤل: 

ّٔٙؾمؤؤؤْؿ ؤجؤؤؤٙدهلؿ ؽْٓؤؤؤٙ، حللؤؤؤٙ حل ؤؤؤؿ يًؤؤؤتحٍقن هبؤؤؤٙ حلن ُٔحٍْؤؤؤؿ  ٌرؾؤؤؤٛ لؤؤؤـ اـٌؤؤؤرق 
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ًٙ ييُّقٔؤؤؤؤؤف ويتٌّقٔؤؤؤؤؤف طؤؤؤؤؤىل خؤؤؤؤؤالف  اـهؤؤؤؤؤٙـٛ؟ ٓأ ٕن  ؤؤؤؤؤٖٓء   يتخؤؤؤؤؤذوا هلؤؤؤؤؤؿ لّْجؤؤؤؤؤ

اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ، حلو لؤؤؤٙ ؿؤؤؤٙن طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح ؿؤؤؤ   ؤؤؤق شؤؤؤٕن اـٌؤؤؤرق إخؤؤؤرى 

ٛ اـتؤؤؤل يمؤؤؤ   ـْٓؤؤؤٙ ؽؤؤؤٗذا ؿؤؤؤٙن ايبيروؽؤؤؤٛ لّؤؤؤذ اـٍؤؤؤديؿ، ؽؤؤؤ  حلدري  ذا تالدؤؤؤظ ا؛ًُؤؤؤ

لقجقد لثؾ  ذا اـٌُظ ؽتٌُٜ ٔىري  ـٓف و ذا لؤٙ حلسؤتٌيده جؤدًا، وجؤزنك اهلل خؤ ًا 

 يٙ حل ٙ ااًـ طىل لٙ ٌْٔتّل، وـق حلن ؼ ك ؾٙل وحلٔٙ لّْؿ لٙ مهّل ذـؽ. 

 اَـ شٓخّٙ  ّٙ يقجد ٍٔوٛ.  لداخُٛ:

 تٌهؾ.  اـمٓخ: 

ًٙ دؤ لداخُٛ: ًٙ  ّٙ ذدؤٜ شؤٓخّٙ ذدؤ قل ـؤق حلٔؤؽ ؾُؤٜ  ؤذا اـفؤء ؽٕٔؤٜ صٌي

 تراجيٜ،  ؾ حل ٍل لٙ ؾُتف .. 

 حليـ ؾُٜ؟  اـمٓخ: 

 ـق حلٔؽ ؾُٜ.  لداخُٛ:

 ٓ، ٓ ٔتَُؿ  ُق أن،  اـمٓخ: 

 تًِيّل اـػيط وـَؾ دٙدث دديٝ. 

لؤؤؤـ  رؿؤؤؤٛ جؤؤؤقا َؿ  ؤؤؤذاة حلين حلردت حلن حلسؤؤؤٕل ل لًؤؤؤٕـٛ واختُؤؤؤػ ل  لداخُؤؤؤٛ:

ؿ  ّؤؤٙك ل اـؤؤِٓـ، وذـؤؤؽ حلَٔؤؤؿ سؤؤئُتؿ طؤؤـ تًٌؤؤ  ؿُِؤؤٛ لؤؤَّؿ  خقأّؤؤٙ صٌُؤؤٛ اـيُؤؤ

اإلخقان ايبًُِع  ؾ  ؿ لـ حل ؾ اـًّٛ؟ ؽٍُٜ: ؿٓػ يَقٔقن ؿذـؽ وهلؿ ؾدر 

حلر يع سّٛ و ؿ  ٙر قن اـًّٛ، ؽٍؤٙل ؿثؤ  لؤـ صٌُؤٛ اـيُؤؿ: اـمؤٓخ بؤرجْؿ  غ 

 اـٌرق اـهٙـٛ.
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ـ حلن ؾُٜ:  ذه اـَُِٛ لـ اـمٓخ ٓ يُزم لّْؤٙ حلن اـمؤٓخ يتٌّؤك لؤٙ ؾُؤتؿ، ؽَِِؤ

ًٙ ؽؤٓ   بٙـػ اـًّٛ وحلن  ٙرب حل ؾ اـًّٛ ويٌيؾ ؿذا رجؾ و ن ؿٙن ييّؤل فوئؤ

يٌيؤؤؤؤؾ و ؤؤؤؤذر لّؤؤؤؤف ويٌؤؤؤؤع خوؤؤؤؤٖه ويمؤؤؤؤْر  ؤؤؤؤف طؤؤؤؤىل دًؤؤؤؤٙب ايبنؤؤؤؤٙـح وايبٌٙسؤؤؤؤد 

واـٍقاطؤؤؤد اـػؤؤؤطٓٛ ل  ؤؤؤذا اـٌؤؤؤٙب،  ٓ حلٔؤؤؤف ٓ يُؤؤؤزم لؤؤؤـ ذـؤؤؤؽ حلن يَؤؤؤقن لؤؤؤـ اـٌؤؤؤرق 

ليْؤؤؤؤؿ، ؽٙاِؤؤؤؤد هلل ل  اـثّتؤؤؤؤع واـًؤؤؤؤٌيع اـٌرؾؤؤؤؤٛ اهلٙـَؤؤؤؤٛ ل ؿؤؤؤؤؾ حللؤؤؤؤره وينؤؤؤؤّػ

ًٙ طىل اـًٖال اـذي حلردت حلن حلسٕل ؽٓف،  ٙرك اهلل  ًٙ حليه جقا َؿ  ذا لٙ يَقن جقا 

 ؽَٓؿ. 

نخؤؤؤؤؤر: شؤؤؤؤؤٓخّٙة ل اـؤؤؤؤؤّص ؿاللَؤؤؤؤؤؿ ل ايبًؤؤؤؤؤٕـٛ اـًؤؤؤؤؤٙ ٍٛ حلٔؤؤؤؤؤف ؾؤؤؤؤؤٙل ـَؤؤؤؤؤؿ:  ؤؤؤؤؤؾ 

اـًؤؤٌُٓقن اـؤؤذيـ حتز ؤؤقا  ؤؤؾ خرجؤؤقا طؤؤـ اـٌرؾؤؤٛ اـّٙجٓؤؤٛ؟ ؾُؤؤتؿ: ٔيؤؤؿ خرجؤؤقا طؤؤـ 

 اـٌرؾٛ اـّٙجٓٛ. 

 ل  ذه ا؛زلٓٛ.  خ: اـمٓ

حل ؤؤق ااًؤؤـ:  ؤؤذا صٓؤؤٚة جٓؤؤد جؤؤدًا  ؤؤذا اـٍٓؤؤد ل هبؤؤذه ا؛زلٓؤؤٛ، ويٌؤؤع حللؤؤر ؿ 

ويّنؤؤحقن و ؤؤذر اـوٌُؤؤٛ لؤؤـ  ؤؤذه إشؤؤٓٙء ؿؤؤؾ  ؤؤذا جٙٔؤؤٚ، وؿؤؤقن حل ؤؤؿ ينؤؤٌّقن 

 و ػون ل اـٌرق اهلٙـَٛ رء نخر. 

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

ًٙ ؿؤؤؤؤذـؽ  يؤؤؤؤض اإلخؤؤؤؤقة اـؤؤؤؤذيـ ا تُؤؤؤؤقا لداخُؤؤؤؤٛ:  ؤؤؤؤٙا س اـؤؤؤؤذي  شؤؤؤؤٓخّٙة حليهؤؤؤؤ

تيربون طّف ؿث ًا  رؼقة اـنٙ قن،  ذا اا س اـذي يٖدي هبؿ ل اـّْٙيٛ  غ حلن 

يرجيؤؤقا  غ  خؤؤقا ؿ ويرلؤؤق ؿ  ؤؤٕؾقال ؾٌٓحؤؤٛ، ؽِؤؤثالً طؤؤىل سؤؤٌٓؾ ايبثؤؤٙل:  يؤؤض 

صٌُؤؤؤٛ اـيُؤؤؤؿ يبؤؤؤٙ ؼؤؤؤٙـقا ل تٌَؤؤؤ  ااَؤؤؤٙم ول اـَؤؤؤالم طؤؤؤىل ااَؤؤؤٙم، و خؤؤؤقا ؿ 



 سؤاالت أبي احلسن للصيخ يف املسائل املنهحية ------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

00 

ك ؾقاطد ذطٓؤٛ ووؤقا ط ٕلؤر اـتٌَؤ  خٙصؤٛ ل يٍقـقن: إلر ـٓس ؿذـؽ،  ّٙ

 لًٕـٛ ااَٙم يبٙ يرتتٚ وراء ذـؽ لـ لٌٙسد.

ؽٍؤؤؤٙـقا: حلٔؤؤؤتؿ لرجئؤؤؤٛ لؤؤؤع ااَؤؤؤٙم.. خؤؤؤقارج لؤؤؤع اـؤؤؤدطٙة.. ؾدريؤؤؤٛ لؤؤؤع اـْٓؤؤؤقد.. 

رواؽؤؤض لؤؤع ا؛ طؤؤٙت،  ؤؤذا اـتًٍؤؤٓؿ اـر ؤؤٙطل يرلؤؤقن  خؤؤقا ؿ صٌُؤؤٛ اـيُؤؤؿ هبؤؤذا 

ٓ تٌَؤؤؤرون ؿؤؤؤ  ٌَٔؤؤؤر، وخؤؤؤقارج لؤؤؤع اـفؤؤؤء، يبؤؤؤٙذا لرجئؤؤؤٛ لؤؤؤع ااَؤؤؤٙم؟ َٕٔؤؤؤؿ 

اـيُؤؤ ء واـؤؤدطٙة؟ َٕٔؤؤؿ تتَُِؤؤقن طؤؤـ حلخوؤؤٙلْؿ وطٓؤؤقهبؿ، ولؤؤع ذـؤؤؽ يٍقـؤؤقن: 

وتٌَؤؤرو ؿ لؤؤع حل ؤؤؿ    ؤؤدث لؤؤـ اـًؤؤٌُٓع حل ؤؤؿ ؿٌؤؤروا وادؤؤدًا، ورواؽؤؤض لؤؤع 

ا؛ طٙت.. يبٙذا رواؽض لع ا؛ طٙت؟ َٕٔؿ ترؽهقن آٔت ء ليْؿ، وؿؤٕن 

رؽؤؤض ؽْؤؤق لؤؤذلقم سؤؤقاًء ؿٙٔؤؤٜ  حؤؤؼ حلو  ٌٙصؤؤؾ، حلي  ؿؤؤؾ لؤؤـ ؿؤؤٙن طّؤؤده رؽؤؤض لؤؤٙدة

ٔيؤؤؿ، وؾدريؤؤٛ لؤؤع اـْٓؤؤقد ؽؤؤَٗٔؿ سؤؤُِتؿ إلؤؤر ـُْٓؤؤقد وؾُؤؤتؿ   يٌؤؤؼ رء ليّؤؤٙ وٓ 

لّؤؤؤٙص لؤؤؤـ حلن يٌٍؤؤؤك اـْٓؤؤؤقد ؾؤؤؤٙ يع طؤؤؤىل اـّؤؤؤٙس وؿؤؤؤذا وؿؤؤؤذا، ؽؤؤؤال  ؤؤؤد حلن ًٔتًؤؤؤُؿ 

 ـُقاؾع وؾٌيتؿ ل لَتٌٙتَؿ ولًٙجدؿؿ و  تٍقلقا ـتً وا  ذا ااٙل. 

 و ؿ لٙذا ؽيُقا؟ دٙر قا اـْٓقد.   اـمٓخ:

و ؿ ل اآٍٍؤٛ ؿؤ  ذؿؤرتؿ حلؿثؤر لؤـ لؤرة لؤـ دخؤؾ ل صؤريٍْؿ يتؤٕ ر  لداخُٛ:

 هبؿ،  ق دخؾ ـًٓ  ؽٗذا  ف يتً .

 حٕه تهفري احلهاً:

 ّٙ يٙ شٓخّٙ ل  ذه ايبًٕـٛ يًتدـقن طىل  صالق تٌَ  ااَؤٙم  ٕدـؤٛ، ؿؤٙٔقا 

ٛ تٌَؤ  ااَؤٙم، ؾُّؤٙ هلؤؿ:  ؤؾ حلٔؤتؿ تٍقـؤقن حلن حلوًٓ طّدلٙ يتَُِقن ليّٙ ل ؾهؤٓ

ؿؾ لـ دَؿ  ً  لٙ حلٔؤز اهلل يٌَؤر؟ ؽؤٗذا ؾؤٙـقا: ٔيؤؿ، ؽَّؤٙ ٍٔؤقل هلؤؿ: لؤٙذا تٍقـؤقن 
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ٙم  ّؤل اـيٌؤٙس وحللؤراء َ ؤ ٙم  ّل حللٓٛ اـذيـ دَِقا  ً  لٙ حلٔؤز اهلل، وُد َ  لثالً ل ُد 

ٔؤؤرى ؿٌؤؤرًا حلن ُؤؤْٓؿ  ٓ ا؛ؤؤقر؟ واـؤؤذيـ حللؤؤر اـٌّؤؤل طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم  ٙـنؤؤرب ط

ًٙ، ؽُجؤؤٖوا  غ تًٓؤؤ  اـيٌؤؤٙرة  ًٙ، ليّؤؤك ذـؤؤؽ: حلن اـؤؤذي ؽيُؤؤقه ـؤؤٓس ؿٌؤؤرًا  قادؤؤ  قادؤؤ

ل دَؤؿ اهلل، د  ٌَؤ ل ذع اهلل ويُ د  ٌَؤ ؽٌدل لٙ يٍقـقن :  َؤؿ  ًؤ  لؤٙ حلٔؤزل اهلل، ؾؤٙـقا: يُ 

هلل ؽٍٙـقا: ٔحـ ًُٔؿ  تٌنٓؾ اـًُػ حلن لـ دَؿ  ً  لٙ حلٔز اهلل ليتٍدًا حلن دَؿ ا

 ؤؤق ااؤؤؼ ولؤؤٙ دؤؤؤف  ؤؤق اـٌٙصؤؤؾ..  ؤؤؾ ااؤؤالل و ؤؤرم ااؤؤرام  ٙطتٍؤؤٙده و ًُؤؤٙٔف، 

و ن ؿؤؤؤٙن  ٌيُؤؤؤف بؤؤؤٙـػ ذـؤؤؤؽ وييتٍؤؤؤد حلٔؤؤؤف ٓ جيؤؤؤقز حلن  َؤؤؤؿ لؤؤؤع اهلل رء، ٔحؤؤؤـ 

ٍٔقل: حلن  ذا ؿٌؤره ؿٌؤر طِؤظ، وحللؤٙ  ذا اطتٍؤد حلن دَِؤف حلؽهؤؾ لؤـ دَؤؿ اهلل، حلو 

، ؽْؤؤق ؿٌؤؤر اطتٍؤؤٙدي، ؾؤؤٙـقا: ًٔؤؤُؿ يًؤؤٙوي دَؤؤؿ اهلل، حلو جيؤؤقز ـؤؤف حلن  َؤؤؿ لؤؤع اهلل

ـَؿ  تٌنٓؾ اـًُػ ل ؾهؤٓٛ ااَؤؿ، حللؤٙ ؾهؤٓٛ اـتػؤيع ؽؤال ًٔؤُؿ ـَؤؿ ؽؤٗن لؤـ 

 ذع ل جزلٓٛ واددة يَقن ؿٙؽرًا. 

 طِالً حلم اطتٍٙدًا؟   اـمٓخ: 

ًٙ لـ اإلسالم.  لداخُٛ:  ٓ ييّل: اطتٍٙدًا وخروج

 ٓ، حلؾقل طِالً حلم اطتٍٙدًا؟ اـمٓخ: 

يٍقـقن: ٓ يقؤف  ؤذـؽ آسؤتحالل، وؿؤٙؽر ييّؤل: ؿؤٙؽر  ِجؤرد   ؿ لداخُٛ:

 طُِف. 

 طٌقًا، ٔحـ ٔرد طُْٓؿ أن.  اـمٓخ: 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

حلٜٔ   تٍق  ّٜٓ وجْٛ ٔىرك، ٔحـ ٍٔقل:  ؿ يٍقـقن: ـٓس ؿذـؽ  اـمٓخ: 
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لـ ذع دًَ ، ٔحـ ٍٔقل: ذع  لٙ ؾقًٓ و لٙ اطتٍؤٙدًا، ؽؤال ٔؤزال ٔحؤـ ل اـٍّوؤٛ 

 ـتل  ؿ اـتٍقا ليّٙ. ا

 ل إوغ اـتٍقا ليّٙ ؽْٓٙ؟ لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 و دـقا اسِْٙ ؤحـ ٓ ٔزال طىل  ذه اـتًقيٛ.  لداخُٛ:

حلي ٔيؤؿ، ؽؤّحـ ًٔؤٕهلؿ أن: َذطؤقا حلو ّذطؤقا اطتٍؤٙدًا حلم طِؤالً؟ ؽؤٗن  اـمٓخ: 

ٓ، ؾقًٓ،  ذًا:  ؿ خرجقا  ؿٙن ؾٙـقا اطتٍٙدًا ؽْؿ ليّٙ ؿ  ؿٙٔقا لـ ؾٌؾ، و ن ؾٙـقا:

طؤؤؤ  ؿؤؤؤٙٔقا ليّؤؤؤٙ،  ن ؾؤؤؤٙـقا: ذطؤؤؤقا طِؤؤؤالً وـؤؤؤٓس اطتٍؤؤؤٙدًا،   يًؤؤؤتٌٓدوا ؿؤؤؤ  حلذت 

 حلٜٔ ل ؿاللَؿ حل ؿ  دـقا إـٌٙظ.

ييّؤؤؤؤؤل: تٌؤؤؤؤؤّـ ل اـتيٌؤؤؤؤؤ  ـُتهؤؤؤؤؤُٓؾ، و ٓ يبؤؤؤؤؤٙذا اـٌؤؤؤؤؤرق  ؤؤؤؤؤع ذع ليّٙ ؤؤؤؤؤٙ: حلٔؤؤؤؤؤف 

يرجؤؤؤؤع  غ سؤؤؤؤٓحَؿ هبؤؤؤؤذا اـؤؤؤؤذي ذع، ؽَُِؤؤؤؤٛ ذع رجؤؤؤؤع  غ ااَؤؤؤؤؿ، وااَؤؤؤؤؿ 

اـيِؤؤؾ، واـيِؤؤؾ  لؤؤٙ حلن يٍؤؤرتن  ؤؤف طٍٓؤؤدة و لؤؤٙ حلن ٓ يٍؤؤرتن  ؤؤف طٍٓؤؤدة، ؽُؤؤؿ يًؤؤتٌٓدوا 

ًٙ لؤؤـ  ؤؤذا اـتالطؤؤٚ  ٕٙـٌؤؤٙظأ ّٕٔؤؤٙ سؤؤُّزلْؿ هبؤؤذا اـتًًُؤؤؾ ايبّوٍؤؤل اـؤؤذي ٓ  شؤؤٓئ

  ٙل ـف لـ اـتْرب لّف.

ًٙ دؤؤرب طؤؤىل ورق، وؿؤؤؾ  ًٙ دؤؤرب طؤؤىل ورق، ونخؤؤر   يهؤؤع ٔىٙلؤؤ رجؤؤؾ ووؤؤع ٔىٙلؤؤ

ٓٙ ل اـيِؾ هبذا اـّىؤٙم حلدؤدمهٙ سؤقد  ؤف، وأخؤر تؤرك اـنؤحٌٓٛ  ٓهؤٙء لّْ  اـتٍ

ـَؤؤّْ  يمؤؤرتؿٙن ل اـيِؤؤؾ،  ؤؤؾ بتٌُؤؤٙن؟ ؾؤؤد بتٌُؤؤٙن وؾؤؤد يُتٍٓؤؤٙن، ؾؤؤد يُتٍٓؤؤٙن 

ؿؤؤؤؾ لؤؤؤّْ  وؾؤؤؤد اختٌُؤؤؤٙ ل اـقسؤؤؤُٓٛ ؽٕدؤؤؤدمهٙ ؿتؤؤؤٚ وأخؤؤؤر   يَتؤؤؤٚ واتٌٍؤؤؤٙ ل 

 اـيِؾ ؽٙختٌُٙ ل اـقسُٓٛ.
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  ٓ يًؤؤتحؾ ل ؾؤؤرارة ؾٌُؤؤف  ؤؤذا اـؤؤذي طُِؤؤقا  ؤؤف ؾؤؤد يتٌٍؤؤٙن ل اـًٙيؤؤٛ ؿؤؤؾ لؤؤّْ

حلددمهٙ ؿتٚ وأخر   يَتٚ، ؿؾ لّْ  ٓ يًتحؾ ذـؽ  ٌٍُف واهلل حلطُؿ  ؤ  ل 

 ًٌٔف.

 ؤؤؤؤؾ ـيُؤؤؤؤف يٍؤؤؤؤقل: اهلل يتؤؤؤؤقب طُّٓؤؤؤؤٙ لهؤؤؤؤوريـ ٔحؤؤؤؤٙؽظ طؤؤؤؤىل اـَؤؤؤؤرد.. ٔريؤؤؤؤد حلن 

 ٔحٙؽظ طىل جٙ ّٙ.. طىل لّزـتّٙ  غ نخره،  ذا ؿٌر طِظ.

ٙ يًؤؤؤتحؾ ذـؤؤؤؽ  ٌٍُؤؤؤف ؽَٓؤؤؤقن ؿٌؤؤؤره ؿٌؤؤؤر اطتٍؤؤؤٙدًا، وـؤؤؤق   ؾؤؤؤد بتٌُؤؤؤٙن حلدؤؤؤدمه

يَتؤؤٚ وٓ ؿُِؤؤٛ وادؤؤدة.. اـؤؤذي طِؤؤؾ  ؤؤ  ؿتؤؤٚ حلدؤؤدمهٙ اسؤؤتحؾ ذـؤؤؽ  ٌٍُؤؤف وؾؤؤٙل 

اـػع  ذا اـذي جٙء  ف اإلسالم ؿٙن ول٘ زلٙٔف، ؤحـ أن ل زلؤٙن ؼؤ  ذاك 

يًؤتحؾ  اـزلٙن،  ذا حلؿٌر لـ اـذي ؿتٚ أ ٕٔف استحؾ لؤٙ ؽيؤؾ  ٌٍُؤف ذاك اـؤذي  

 لٙ ؽيؾ ولٙ ؿتٚ  ٌٍُف، ؽٗذًا:  ذا تالطٚ  ٕٙـٌٙظ يٙ حلستٙذ. 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

 اـّتٓجٛ واددة.  اـمٓخ: 

 (01: 11:  03/ 849) اهلدى والنور /

ًٙ تيُؤٍَٓؿ طؤىل اـتًٍؤٓؿ اـر ؤٙطل  لداخُٛ: صٓٚة حلخقٔٙ حل ق ااًـ يوُٚ حليهؤ

ا اـٌؤؤؤٙب، ويٍؤؤؤقل: حلن اـؤؤؤذي ٍُٔتؤؤؤف ـَؤؤؤؿ طؤؤؤـ  يؤؤؤض اـؤؤؤدطٙة اـؤؤؤذيـ بٙـٌقّٔؤؤؤٙ ل  ؤؤؤذ

اـًٌُٓع  ٖٓء لرجئٛ لع ااَٙم، وخقارج لؤع اـؤدطٙة، وؾدريؤٛ لؤع اـْٓؤقد، ول 

 ٌٔس اـقؾٜ رواؽض لع ا؛ طٙت. 

ٓ حلسؤؤتوٓع حلن حلطُؤؤؼ طؤؤىل  ؤؤذا اـتًٍؤؤٓؿ اـر ؤؤٙطلأ ٕٔؤؤف تًٍؤؤٓؿ محؤؤدث  اـمؤؤٓخ: 

ًٙ  ٕٔف تالطٚ  ٕٙـٌٙظ، ؽّحـ لرجئٛ لع  ااَؤٙم لٌتدع وداخؾ ؽٓ  حلذت  ـٓف نٌٔ
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 ّٓؤؤٙ هلؤؤؿ حلّٔؤؤٙ لؤؤع اـؤؤذي ذع إدَؤؤٙم واـتؤؤل جيؤؤؾ اـٌَؤؤر ؾًؤؤِع  غ نخؤؤره، ؽًُؤؤّٙ 

لرجئٛ  ٓ  ٙـًٌّٛ هلٖٓء اـذيـ يًِقن إشؤٓٙء  ًؤ  حلسؤ لْٙ، وحلخمؤك لؤٙ حلخمؤك 

، شيًِق ٙ  ًؤ  اسؤِْٙ»حلن يمُِْؿ وحلطٓد ؾقـف طُٓف اـًالم ل ؼ   ذه ايبًٕـٛ: 

 حللٙ اـثٙٔٓٛ لٙ  ل؟ 

 قارج لع اـدطٙة. خ لداخُٛ:

 ؿٓػ ييّل خقارج لع اـدطٙة؟  اـمٓخ: 

 يٌَرو ؿ.  لداخُٛ:

 لٙذا؟  اـمٓخ: 

 خقارج لع اـدطٙة.  لداخُٛ:

 يبٙذا؟  اـمٓخ: 

ييّؤؤل يٍؤؤقل ـؤؤؽ: يتَُِؤؤقن طؤؤىل طٓؤؤقهبؿ.. يتحؤؤد قن ؽؤؤْٓؿ..  ؤؤق ل  لداخُؤؤٛ:

لرجئؤٛأ ّٕٔؤٙ  اآٍٍٛ ايبًٕـٛ ٓ ايبرجئٛ.. ـق ييرؽقن لؤٙ ليّؤك ايبرجئؤٛ، لؤٙ ؾؤٙـقا

طّدلٙ ٍٔقل:  ؤذا ؿٌؤر طِؤظ ل  يؤض اـّؤٙس، وؿٌؤر اطتٍؤٙدي ل اـؤٌيض أخؤر، 

 لٙ ٍٔقل حلٔف ٓ يي لع اإلي ن لينٓٛ. 

ًٙ.  اـمٓخ:   لينٓٛ صٌي

 ٍٔقل:  ذا ٍٔص ل اإلي ن.  لداخُٛ:

 ٓ.  اـمٓخ: 

 ؿذـؽ اخلقارج لـ ِلـ صٌُٛ اـيُؤؿ يٌَؤر؟  ؤؿ حل يؤد اـّؤٙس طؤـ ؾهؤٓٛ لداخُٛ:
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 .ًٙ ًٙ جُٓ  اـتٌَ   ٓ  ذا ؿٙن إلر واوح

 صٓٚة ـَـ ٔريد حلن ٌْٔؿ اـٌٍٓٛ اـٌٙؾٓٛ لـ اـتًٍٓؿ اـر ٙطل لٙ  ق؟  اـمٓخ: 

 حل ؿ ؾدريٛ لع اـْٓقد.  لداخُٛ:

 ؿٓػ؟  اـمٓخ: 

 ييّل: رؿّقا ـدلر اـقاؾع واستًُِقا.  لداخُٛ:

اهلؤؤذر، لؤؤٙذا ؽيُؤؤقا   ؤؤذا: لؤؤٙ اـٌؤؤرق  ّّٓؤؤٙ و ٓؤؤّْؿ سؤؤقى ؤحؤؤـ حلجٌّؤؤٙ طؤؤـ اـمؤؤٓخ: 

  ؿ زيٙدة طُّٓٙ اهلل حلؿرب؟ة

 ٔيؿ، ورواؽض لع ا؛ طٙت.  لداخُٛ:

 اهلل حلؿرب، اهلل ايبًتيٙن و ذه اـثٙـثٛ حلو اـرا يٛ؟  اـمٓخ: 

 اـرا يٛ.  لداخُٛ:

 واـثٙـثٛ لٙذا ؿٜٙٔ؟  اـمٓخ: 

 ؾدريٛ لع اـْٓقد.. ؾدريٛ لع اـْٓقد.  لداخُٛ:

 لع اـدطٙة. اـتل ؾٌُْٙ: خقارج  لداخُٛ:

ٔيؤؤؤؿ، اهلل حلؿؤؤؤرب  ؤؤؤذا زيؤؤؤـ هلؤؤؤؿ اـمؤؤؤٓوٙن حلط هلؤؤؤؿ ؽٕوؤؤؤُْؿ طؤؤؤـ سؤؤؤقاء  اـمؤؤؤٓخ: 

ًٙ هبذا اـتًٍٓؿ، اهلل ايبًتيٙن.  اـًٌٓؾ،  ًٌقن حل ؿ  ًّقن صّي

 ( 01: 16:  01/ 849) اهلدى والنور /

صٓٚة  ؿ يٙ شٓخّٙ يًتدـقن طىل ؿاللْؿ.. وؾٌؾ لٙ حلذؿر استدٓهلؿ  لداخُٛ:
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ؾؤد تَُِؤٜ ليؤف ل  يؤض إدـؤٛ حلذؿر ؤٙ ـَؤؿ وحلطؤرف ؾؤقـَؿ ؽْٓؤٙ  ّٙك:  يهْؿ 

 دٌىَؿ اهلل. 

 تٌهؾ.  اـمٓخ: 

ؾُؤؤؤٜ هلؤؤؤؿ:  ذا ؿّؤؤؤتؿ تٍقـؤؤؤقن حلن ؿؤؤؤؾ لؤؤؤـ ذع ذؿؤؤؤرت.. هلؤؤؤؿ ايبثؤؤؤٙل  لداخُؤؤؤٛ:

 ًٙ شؤؤؤٓخّٙ اـؤؤؤذي ذؿرتؤؤؤف وحلخقٔؤؤؤٙ حل ؤؤؤق دؤؤؤٙتؿ يّىؤؤؤر  يل دؤؤؤٙل ؿاللؤؤؤؽأ ٕٔؤؤؤف يؤؤؤذؿر لقؾٌؤؤؤ

ذطؤؤقا  ؤؤدـقا  يؤؤض إشؤؤٓٙء اـتؤؤل  دؤؤدث هبؤؤذا، ؽِؤؤ  ؾُؤؤٜ هلؤؤؿ: ؾُؤؤٜ  ّؤؤق حللٓؤؤٛ ؾؤؤد

ؿٙٔؤؤٜ لقجؤؤقد طؤؤىل طْؤؤد اـٌّؤؤقة ؿؤؤ  حلـزلؤؤقا اـّؤؤٙس  ؤؤٙاَؿ اـؤؤقرا ل وحلن لؤؤـ رؽؤؤع 

 رحلسف ض ٜ طٍّف ل  ذا إلر. 

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

حللٓؤؤٛ   يٌؤؤدـقاأ ٕ ؤؤؿ طّؤؤدلٙ دَِؤؤقا  ؤؤٙاَؿ اـؤؤقرا ل  لن  ّؤؤ ؽٍؤؤٙـقا:  اـمؤؤٓخ: 

 ًٙ ًٙ واـػط حلن يَقن ؾرشٓ ؿْ ﴿: ؿٙن إل  ؾرشٓ ُْ  [31]الشرور::﴾َوحَلْلُرُ ْؿ ُشقَرى َ َّْٓ

 ذه ٓ اـتٌٙت  ـْٓٙ، ؽٍُٜ هلؤؿ:  ذا ؿؤٙٔقا   يٌؤدـقا لؤٙذا تٍقـؤقن ل دؤديٝ اـٌّؤل 

تَؤؤقن اـٌّؤؤقة ؽؤؤَٓؿ لؤؤٙ شؤؤٙء اهلل حلن تَؤؤقن  ؤؤؿ يرؽيْؤؤٙ اهلل  ذا »طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم: 

ن  ؤؤؤؿ يرؽيْؤؤؤٙ اهلل  ذا شؤؤٙء،  ؤؤؤؿ تَؤؤقن خالؽؤؤؤٛ طؤؤىل لّْؤؤؤٙج اـٌّؤؤؤقة لؤؤٙ شؤؤؤٙء اهلل حلن تَؤؤق

 ذا ؿؤٙن ايبُؤؽ اـيؤٙض  ؤق ًٌٔؤف طؤىل ااٙـؤٛ اـتؤل   ششٙء،  ؿ يَقن لُؽ طٙض ..

 ؤؤؤؿ »ؿٙٔؤؤؤٜ طؤؤؤىل لّْؤؤؤٙج اـٌّؤؤؤقة إوغ، يبؤؤؤٙذا يٍؤؤؤقل اـٌّؤؤؤل طُٓؤؤؤف اـنؤؤؤالة واـًؤؤؤالم: 

  ذًا:  ّٙك تٌديؾ و ّٙ تًٓ ة  شيرؽيْٙ  ؿ يَقن لُؽ طٙض

 ٓ شؽ.  اـمٓخ: 

ثؾ  ؤذا، يٍقـؤقن:  ؤذا رء خٌٓؤػ.. رء  ؤع ـؤق و ؿ يٍقـقن ل ل لداخُٛ:
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 دـقا ؽٓؤف.. ؾُؤٜ هلؤؿ: اـٌَؤر ٓ يقجؤد ؽٓؤف خٌٓؤػ و ؤع، لؤـ  ٌؤٜ ؿٌؤره.. واـٌَؤر 

  ق درجٙت. 

لـ حلَٔر اـٌُؤظ لؤـ اـٍؤرنن ؿؤ  ـؤق حلَٔؤر نيؤٛ لؤـ اـٍؤرنن، حلو حلَٔؤر سؤقرة  اـمٓخ: 

 لـ اـٍرنن، حلو حلَٔر اـٍرنن ؿُف.

ـقن  ؤؤؤؤف؟ ل ااؤؤؤؤديٝ اـنؤؤؤؤحٓح ل ؾنؤؤؤؤٛ حلذؿؤؤؤؤر ـؤؤؤؤؽ شؤؤؤؤٓخ لؤؤؤؤٙذا يًؤؤؤؤتد اـمؤؤؤؤٓخ: 

ُؤؤؤذيـ زٔٓؤؤؤٙ، وؾؤؤؤد  ؤؤؤدٓ دَؤؤؤؿ اـؤؤؤرجؿ  ٙـتجٌٓؤؤؤٛ ـدؤؤؤديٝ حلٔؤؤؤس ل ؾنؤؤؤٛ اـْٓؤؤؤقديع ا

وأىؤرة  –ن اهلل سؤٌحٙٔف وتيؤٙغ دَؤؿ  ٌَؤر ؿ  واـتحِٓؿ وؼ  ذـؽ.. ؽٍٓقـؤقن: 

ن اهلل دَؤؿ  ٌَؤر ؿأ ٕ ؤؿ  ؤدـقا ذع   -اـَالم ل اـْٓقد شٓخّٙ  ٙرك اهلل ؽٓؽ 

 إلر.  اهلل ل  ذا

 لـ حليـ هلؿ  ذا اـتيُٓؾ؟  اـمٓخ: 

يٍقـؤؤقن: ااؤؤديٝ ؾنؤؤٛ سؤؤٓٙق ااؤؤديٝ حلن اهلل سؤؤٌحٙٔف وتيؤؤٙغ دَؤؤؿ  لداخُؤؤٛ:

  ٌَر ؿ دّٓ  ؽيُقا ذـؽ. 

 ااديٝ ييُؾ  َذا؟  اـمٓخ: 

 ؾنٛ دديٝ حلٔس دّٓ  ذؿر ييّل ..  لداخُٛ:

 ٓ، ٓ حلٔٙ حلسٕل سٖالأ ٕين  يٓد طْد ـَـ .  اـمٓخ: 

 ؿ ل ٔزول أيٛ.  ؽٓف ؽّزل، ييّل:  يدلٙ ذؿر اـٍنٛ ؿٙن ذـؽ  :لداخُٛ

 صٓٚة  اـمٓخ: 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:
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ـَؤؤـ  ؤؤذا ٓ ييّؤؤل حلن اـتٌَؤؤ  ؿؤؤٙن  ًؤؤٌٚ  ؤؤذه ا؛زلٓؤؤٛ، و ٔؤؤ  ؿٙٔؤؤٜ  اـمؤؤٓخ: 

 سٌٚ ٔزول أيٛ  ق  ذه ا؛زلٓٛ. 

 ٔيؿ.  لداخُٛ:

رواأ ٕ ؤؤؿ دَِؤؤقا ييّؤؤل: ٓ يَِّّؤؤٙ حلن ٔؤؤقاؽٍْؿ طؤؤىل ؾؤؤقهلؿ  ؤؤٕ ؿ ؿٌؤؤ اـمؤؤٓخ: 

 خالف لٙ دَؿ اهلل طز وجؾ طىل حلٔف يٕيت  ّٙ وٓ شؤؽ وٓ ريؤٚ اـتٌنؤٓؾ اـؤذي 

 ر ؿ  ف.ؿ  ذَ ٓ  د حلن ُٔ 

ًٙ و لؤٙ حلن يَؤقن  ٍٔقل: ٓ  د لـ اـتؤذؿ   ّؤٙ  ؤٕن آسؤتحالل  لؤٙ حلن يَؤقن طُِٓؤ

ًٙ، ؽؤؤؤٗذا ؿؤؤؤٙن ل ااؤؤؤديٝ تيُٓؤؤؤؾ ؿٌؤؤؤر ؿ  ًؤؤؤٌٚ  ؤؤؤذا ااَؤؤؤؿ و ؤؤؤذا ا؛ؤؤؤزء لؤؤؤـ  ؾٌُٓؤؤؤ

ًٙ طىل حلن اـٌَر اـيِظ إد و ؤؿ لتٌٍؤقن ليّؤٙ  -َٙم اـػطٓٛ ؽال يَقن ذـؽ ٔن

-  ًٙ طىل حلن اـٌَر اـيِظ برج طـ ايبُٛ، ييّؤل: اسؤتدٓهلؿ هبؤذا ٓ يٌٓؤد ؿ شؤٓئ

ًٙأ ّٕٔؤؤٙ سؤؤٍّقل هلؤؤؿ:  وا ؽْٓؤؤٙ دَؤؤؿ اـؤؤرجؿ    ـْٓؤؤقد ل  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ اـتؤؤل َؼؤؤ ا صالؾؤؤ

 ًٙ ًٙ حلم طُِٓؤؤؤؤ ؟ ٓ  ؤؤؤؤد هلؤؤؤؤؿ لؤؤؤؤـ حلن يٍقـؤؤؤؤقا وادؤؤؤؤدة لؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤؾ ؿؤؤؤؤٙن ذـؤؤؤؤؽ اسؤؤؤؤتحالًٓ ؾٌُٓؤؤؤؤ

آ ّتؤؤؤع:  ن ؾؤؤؤٙـقا  ؤؤؤدـقا ؾؤؤؤقًٓ طِؤؤؤالً وـؤؤؤٓس اطتٍؤؤؤٙدًا ؽٙسؤؤؤتدٓهلؿ خوؤؤؤٕ طؤؤؤىل حلن اهلل 

ؿٌؤر ؿ  ًؤؤٌٚ تًٓؤؤ  ؿ  ؤؤذا ااَؤؤؿ، و ن ؾؤٙـقا: ٕ ؤؤؿ ؼؤؤ وا و ؤؤدـقا طٍٓؤؤدًة اـتٍؤؤقا 

 ليّٙ ؿ  اـتٍقا ليّٙ  ّٙك ؽ  يٌٓد ؿ رء آستدٓل هبذا ااديٝ 

ًٙ: ٔحؤؤـ  :لداخُؤؤٛ ٔيؤؤؿ،  ؤؤٙرك اهلل ؽؤؤَٓؿ،  ؤؤق  ؤؤذا شؤؤٓخّٙأ ٕين حلٔؤؤٙ ؾُؤؤٜ هلؤؤؿ حليهؤؤ

ٔريد ليرؽٛ محؾ اـّزاع.. محؾ اـّزاع ؽِٓـ يٍقل  ًُؤٙٔف:  ين حلولؤـ  ؤٕن دَؤؿ اهلل 

 ق ااؼ و ن ذطٜ خالف دَؿ اهلل طز وجؾ، ؽْؾ ـَؿ حلن اـْٓقد ؿٙٔقا لٍريـ 

ن ؾُتؿ: ـٓس ـّٙ دـٓؾ طىل حلن دَؿ اهلل  ق ااؼ و ؿ فوئقن ل ؽيُْؿ  ذا؟ ؽٗ
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 ًٙ ذـؤؤؽ، ؾُّؤؤٙ  ذًا:  ؤؤذا دـؤؤَُٓؿ ـؤؤٓس ل محؤؤؾ اـّؤؤزاع، ؽٍؤؤٙل يل ؾؤؤٙلُْؿ: وحلٔؤؤتؿ حليهؤؤ

ـؤؤٓس ليَؤؤؿ دـٓؤؤؾ حل ؤؤؿ  ٌَؤؤر ؿ آطتٍؤؤٙدي، ؾُؤؤٜ: وحلٔؤؤٙ ييّؤؤل..   حلدطؤؤل  ؤؤذا  ٔؤؤ  

  ق دـُٓؽ حلٜٔ ـٓس يل. 

 ٓ هيِّٙ ٔحـ ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 آدت ل ؽًٍٓط  ف آستدٓل.   ق دـُٓؽ حلٜٔ ؽدـُٓؽ تورق  ـٓف لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

واـفؤؤء اـثؤؤٙين: اـْٓؤؤقد ؿٌؤؤٙر  ؤؤدون لؤؤٙ  َِؤؤقا هبؤؤذا ااَؤؤؿ، ييّؤؤل:  لداخُؤؤٛ:

 ؿٌر ؿ سٙ ؼ هلذا اـفء. 

  ق ؿذـؽ،  ٙرك اهلل. اـمٓخ: 

 خؤؤؤقة اإليؤؤؤ نة وأن لؤؤؤع اـػؤؤؤيط اخلًِؤؤؤع  يؤؤؤد ايبٙلؤؤؤٛ اـثٙلّؤؤؤٛ طؤؤؤىل وادؤؤؤد، 

ي ايبؤٕرس لنؤوٌك  ؤـ  سؤ طٓؾ اـًؤُٓ ين ـُياللؤٛ سٖآت حلس ااًـ ايبق

إـٌؤؤؤٙين، حتؤؤؤٜ طّؤؤؤقان: إجق ؤؤؤٛ إـٌٙٔٓؤؤؤٛ طؤؤؤىل حلسؤؤؤئُٛ حلس ااًؤؤؤـ اـدطقيؤؤؤٛ، تؤؤؤؿ 

 ؤؤ ، ايبقاؽؤؼ اـًؤٙ ع طػؤ 7370تًجٓؾ  ذا ايبجُس ل اـٓقم اـتٙسع لؤـ رجؤٚ 

 م.7335لـ اـمْر اـثٙين طػ 

ًٙ يًتدـقن  ٍنٛ اـٓٙسؼ وؿالم ااٙ لداخُٛ: ؽظ ا ـ ؿث  ل يٙسؤؼ جَّٓؤز حليه

 خٙن وؾهٓتف لع اـتتٙر  ٕن لـ ذع دًَ  ؼ  دَؿ اهلل ؽٍد ؿٌر. 

 لَٙٔؽ راوح.  اـمٓخ: 

  ق،  ق.  لداخُٛ:
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 حل دًا. اـمٓخ: 

 ٌٔس اـَالم.  لداخُٛ:

 حل دًا.  اـمٓخ: 

 ٍٔقل هلؿ:  ؾ ؿٙٔقا  ٖٓء ييتٍدون  والن لٙ حلتك  ف جَّٓز خٙن؟  لداخُٛ:

 ؿ. ٔي اـمٓخ: 

 ؽٗن ؾٙـقا: ولٙ طّدؿؿ دـٓؾ حل ؿ ؿٙٔقا.. ؾُّٙ  ذًا: سٍط دـَُٓؿ.  لداخُٛ:

  ىل.  اـمٓخ: 

شؤؤٓخّٙ  وؤؤٙؽٛ  غ حلن ا ؤؤـ ؿثؤؤ  ل اـٌدايؤؤٛ واـّْٙيؤؤٛ طّؤؤدلٙ ذؿؤؤر اـٓٙسؤؤؼ  لداخُؤؤٛ:

 ٔف ؿٙن يدطل اـٌّقة.  ولقوقطف ؾٙل: 

 يٙ سالمة  اـمٓخ: 

 ٙسؼ  ذا. وحلٔف يتّٙول لـ طّد اهلل حلدَٙم اـٓ لداخُٛ:

 اهلل حلؿرب.  اـمٓخ: 

 ؽٙٔىر ؿٓػ اـدـٓؾ واستدٓهلؿ؟ة لداخُٛ:

ؿؤؤٕ ؿ يتٌيؤؤقن لؤؤٙ تمؤؤٙ ف لؤؤـ  اهلل حلؿؤؤرب، ٓ  ؤؤٖٓء يتٌيؤؤقن لؤؤٙ تمؤؤٙ ف..  ذاً  اـمؤؤٓخ: 

ٓ يٌيُقن  ٕخٌٙر اـتٙربٓٛ لٙ يٌيُقن  ؿَ ُِ اـٍرنن وحلدٙديٝ اـرسقل طُٓف اـًالم، ؽَ 

 ا  ق اهلقى واـيٓٙذ  ٙهلل.  ٙـٍرنن واـًّٛ؟ة  ذا  ق اهلقىة  ذ

يتنؤؤؾ هبؤؤذا يؤؤٙ شؤؤٓخّٙ ل ٌٔؤؤس  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ لًؤؤٕـٛ حلخؤؤرى و ؤؤل حل ؤؤؿ  لداخُؤؤٛ:

يٍقـؤؤؤؤؤقن:  ذا ذع ؽٍؤؤؤؤؤد اسؤؤؤؤؤتحؾ، و ن   يَؤؤؤؤؤـ ذـؤؤؤؤؤؽ ل ؾٌُؤؤؤؤؤف، ؽّْؤؤؤؤؤٙ سؤؤؤؤؤٖال:  ؤؤؤؤؤؾ 
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 آستحالل .. 

 لَٙٔؽ راوح.  اـمٓخ: 

لؤٙ دؤرم حلي ٔيؿ،  ؾ آستحالل ٓ  د ؽٓف لؤـ اـّوؤؼ  ٙـًُؤٙن  تحُٓؤؾ  لداخُٛ:

 اهلل  يد  ؾٙلٛ ااجٛ طُٓف، حلو يَتٌك ؽٓف  ِجرد اـٌيؾ ل  يض ايبقاوع؟ 

آسؤؤتحالل  ؤؤق ؿؤؤٙـٌَر ٓ ؽؤؤرق  ؤؤع إلؤؤريـ، اـٌَؤؤر ؿٌُؤؤظ ـًؤؤقي حلدل  اـمؤؤٓخ: 

طىل ؿٌر اـقاؾع ؽٓف لـ دٓـٛ آستحالل حلٔف حلن  ذا ايبًؤتحؾ  ؤق ؿؤٙؽر، ؽؤٗذا ؿؤٙن 

ِع: ؿٌؤؤر بؤؤرج  ؤؤف لؤؤـ ايبُؤؤٛ، وؿٌؤؤر ٓ لقؾٌّؤؤٙ و ؤؤؿ ليّؤؤٙ حلن اـٌَؤؤر يًٍّؤؤؿ  غ ؾًؤؤ

ؤؤؤؤ  ًٙ َ  غ رَ ُبْ ج  ؤؤؤؤف لؤؤؤؤـ ايبُؤؤؤؤٛ، ؽؤؤؤؤٕوغ  ؤؤؤؤؿ حلوغ  ؤؤؤؤؿ حلوغ حلن آسؤؤؤؤتحالل يًٍّؤؤؤؤؿ حليهؤؤؤؤ

ج  ؤف لؤـ ايبُؤٛ وييؤقد  غ آسؤتحالل اـٌٍُؤل، واسؤؤتحالل رَ ؾًؤِع: اسؤتحالل ُبْؤ 

 ستحالل اـيِظ.ٓٓ برج  ف لـ ايبُٛ و ق ا

يهؤؤيٌف  يؤؤض ذوي إ ؤؤقاء ل  ؤؤؤذا ولؤؤـ  ّؤؤٙ ؾُّؤؤٙ ل دؤؤديٝ اـٌخؤؤٙري اـؤؤذي 

ٔـ ل ـَٓؤؤؤق»اـزلؤؤٙن، وتٍُٓؤؤدًا لؤؤؤـ  يهؤؤْؿ ٓ ؤؤـ دؤؤؤزم اإللؤؤٙم، ؾقـؤؤف طُٓؤؤؤف اـًؤؤالم: 

ًٙ يًتحُقن اار وااريؤر واخلِؤر وايبيؤٙزف، يًِؤقن ل هلؤق وـيؤٚ،  حللتل حلؾقال

 .شوينٌحقن وؾد لًخقا ؾردة وخّٙزير

ؿ يٌٓتؤقن طؤىل  ؤر ؽٙٓستحالل  ّٙ ؿتيٌ  ـًقي  تِؤؾ حلن يَؤقن ؽيؤالًأ ٕ ؤ

وليؤؤؤؤؤٙزف ولؤؤؤؤؤٙ شؤؤؤؤؤٙ ف ذـؤؤؤؤؤؽ، ويًؤؤؤؤؤتحٍقن ذـؤؤؤؤؤؽ اـيؤؤؤؤؤذاب ايبؤؤؤؤؤذؿقر ل ااؤؤؤؤؤديٝ، 

ًٙ و ؤذا حلووؤح وحلؾؤرب  غ اـيٍق ؤٛ ايبؤذؿقرة ل  و تِؾ حلن يَقن استحالًٓ ؾٌُٓؤ

  ذا ااديٝ.

ًٙ لؤؤـ ؿُِؤؤٛ آسؤؤتحالل  ذا لؤؤٙ وردت ل لَؤؤٙن لؤؤٙ حل ؤؤٙ  ؽؤؤٗذًا: لؤؤٙ يًؤؤتٌٓدون شؤؤٓئ
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اـٌَؤؤر ًٌٔؤؤْٙ ٓ تيّؤؤل ؿٌؤؤر اـؤؤردة دالؤؤً  وحل ؤؤدًا،  ؤؤذا لؤؤٙ  تيّؤؤل ؿٌؤؤر اـؤؤردةأ ٕن ـٌىؤؤٛ

 طّدي وحلرجقا اهلل طز وجؾ حلن يُِّْٙ رشدٔٙ، ٔيؿ. 

 شٓخّٙ ااديٝ اـذي حلشٙر  ـٓف حلخقٔٙ حل ق ااًـ.  لداخُٛ:

 لٙـف؟  اـمٓخ: 

 دديٝ اـرباء ل صحٓح لًُؿ.  لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

ؽٍؤٙل:  ¢محًِ   ُقدًا، ؽؤدطٙ ؿ   ْٓقدي ¢لر طىل اـٌّل »ؾٙل:  لداخُٛ:

 . ش َذا  دون دد اـزاين ل ؿتٙ َؿ؟ ؾٙـقا: ٔيؿ

 ؿذ قا.  اـمٓخ: 

  ّٙ حل ؿ ٍٔوٛ شٓخّٙ ل ااديٝ ؿُف.  لداخُٛ:

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

ؽؤؤؤؤدطٙ رجؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤـ طُ لْؤؤؤؤؿ: حلٔمؤؤؤؤدك  ؤؤؤؤٙهلل اـؤؤؤؤذي حلٔؤؤؤؤزل اـتؤؤؤؤقراة طؤؤؤؤىل »  لداخُؤؤؤؤٛ:

ٙـقا: ٓ، وـؤؤؤق ٓ حلٔؤؤؤؽ ٔمؤؤؤدتّل لقسؤؤؤكة حل َؤؤؤذا  ؤؤؤدون دؤؤؤد اـؤؤؤزاين ل ؿتؤؤؤٙ َؿ؟ ؾؤؤؤ

هبذا   حلخربك، ٔجده اـرجؿ وـَّف ؿثر ل حلذاؽّٙ ؽَّٙ  ذا حلخذٔٙ اـػيػ ترؿّٙه، 

و ذا حلخذٔٙ اـهيٓػ حلؾِّٙ طُٓف ااد، ؾُّٙ: تيٙـقا ؽُّجتِؤع طؤىل رء ٍِٔٓؤف طؤىل 

: ¢اـػؤؤيػ واـقوؤؤٓع ؽجيُّؤؤٙ اـتحِؤؤٓؿ وا؛ُؤؤد لَؤؤٙن اـؤؤرجؿ، ؽٍؤؤٙل رسؤؤقل اهلل 

َٙ ﴿حلول لـ حلدٓٙ حللرك  ذ حللٙتقه، ؽٕلر  ف ؽرجؿ ؽٕٔزل اهلل طز وجؾ: اـُْؿ  ين  َيٙ حَلهي 

رِ  ٌْؤ َُ ـْ ِٙرُطقَن ِل ا ًَؤ ـَ ُي ِذي ـ  َؽ ا ْٔ ُز ُسقُل ٓ َ ْ  ِْن حُلوتِٓؤُتْؿ ﴿ غ ؾقـؤف:  [41]المائرد :﴾اـر 
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ُذوهُ  َذا َؽُخؤؤؤ ؽؤؤؤٗن حللؤؤؤرؿؿ  ؤؤؤٙـتحِٓؿ وا؛ُؤؤؤد  ¢يٍؤؤؤقل: التؤؤؤقا محِؤؤؤدًا  [41]المائرررد :﴾َ ؤؤؤ

ْؿ  ِؤَ  حَلٔؤَزَل ﴿اهلل تيؤٙغ:  له، و ن حلؽتٙؿؿ  ٙـرجؿ ؽٙدذروا ؽٕٔزؽخذو َُؤ ـْ َ ْ َ ْ َولَؤ

ٙؽُِرونَ  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ََ ـْ ُؿ ا َؽ ُ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
ئِؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ـَ ْو ُٕ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙيبُِقَن ﴿ [44]المائرررررررررررررد :﴾اهلل ُ َؽ  [45]المائرررررررررررررد :﴾اـى 

قنَ ﴿ ٍُ ِٙس ٌَ ـْ  . شؿُْٙ»حلو   شل اـٌَٙر ؿُْٙ [46]المائد :﴾ا

 ل اـٌَٙر.  اـمٓخ: 

ؽٙآٍٍؤؤٛ  ؤؤذا اـؤؤّص واوؤؤح جؤؤدًا حل ؤؤؿ ًٔؤؤٌقا اـتًٓؤؤ  ـَتؤؤٙب  شؤؤٓخّٙة لداخُؤؤٛ:

ذا ٔٙسؤؤٌّٓف  غ حلًٌٔؤؤْؿ ٔتٓجؤؤٛ اهلل، و ّؤؤٙ لقوؤؤع آطتٍؤؤٙد اـؤؤذي  ؤؤؿ ؽٓؤؤف، ـؤؤق ؿؤؤٙن  ؤؤ

 حلو ؿذا ٓ يَقن  ذا تٌَ ًا، حلـٓس ؿذـؽ يٙ حلستٙذٔٙ؟  شْقة

  ق ؿذـؽ ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 : .. (  01:  850/04) اهلدى والنور /
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 عَ املٕاشٌات

ًٙ  خقأّؤٙ  ؤٖٓء، حلو اـمؤٌٙب  ؤٖٓء بيؤقا حلشؤٓٙء  لداخُٛ: اآٍٍٛ شؤٓخّٙ حليهؤ

ؿثؤؤ ة لؤؤـ ذـؤؤؽ ؾؤؤقهلؿ: ٓ  ؤؤد يبؤؤـ حلراد حلن يؤؤتَُؿ ل رجؤؤؾ لٌتؤؤدع ؾؤؤد  ؤؤٙن ا تداطؤؤف 

ودر ؤؤف ـًُؤؤّٛ، حلو   يَؤؤـ ؿؤؤذـؽ ـَّؤؤف حلخوؤؤٕ ل لًؤؤٙلؾ تتنؤؤؾ  يٍٓؤؤدة حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ 

ؿ ل ذـؤؽ حلدؤد  ٓ لؤـ ذؿؤر  ٍٓؤٛ وا؛ طٛ حلو  ِّْٞ حل ؾ اـًّٛ وا؛ ع، ٓ يؤتَُ

دًؤؤؤّٙتف، ولؤؤؤٙ يًؤؤؤِقٔف  ٙـٍٙطؤؤؤدة: ل ايبقازٔؤؤؤٛ  ؤؤؤع ااًؤؤؤّٙت واـًؤؤؤٓئٙت، وحلـٌؤؤؤٜ 

ؿتؤؤٚ شؤؤٓخّٙ ل  ؤؤذا اـٌؤؤٙب ورسؤؤٙلؾ لؤؤـ  يؤؤض اـؤؤذيـ يؤؤرون  ؤؤذا اـؤؤرحلي،  ٕٔؤؤف ٓ  ؤؤد 

لؤؤؤّْٞ إوـؤؤؤع ل اـٍّؤؤؤد.. وٓ  ؤؤؤد لؤؤؤـ ذؿؤؤؤر ااًؤؤؤّٙت وذؿؤؤؤر اـًؤؤؤٓئٙت،  ؤؤؤؾ  ؤؤؤذه 

حلو  ّٙك لقاوع ٓ يوُؼ ؽْٓؤٙ  ؤذا إلؤر؟ ٔريؤد لؤَّؿ  ؤٙرك اـٍٙطدة طىل  صالؾْٙ، 

 اهلل ؽَٓؿ اـتٌنٓؾ ل  ذا إلر. 

 اـتٌنٓؾ:  اـمٓخ: 

 وؿؾ خ  ل اتٌٙع لـ سُػ ..

  ؾ ؿٙن اـًُػ يٌيُقن ذـؽ؟ 

 ؤؤؤؿ يًؤؤؤتدـقن دٌىؤؤؤؽ اهلل شؤؤؤٓخّٙ  ؤؤؤٌيض ايبقاوؤؤؤع لثؤؤؤؾ ييّؤؤؤل: ؿؤؤؤالم  لداخُؤؤؤٛ:

ااؤؤديٝ راؽيضؤؤ خٌٓؤؤٝ.. يًؤؤتدـقن  ؤؤٌيض إلِؤؤٛ ل اـمؤؤٓيٛ لؤؤثالً: ؽؤؤالن  ٍؤؤٛ ل 

 ؤؤؤذه ايبقاوؤؤؤع ويريؤؤؤدون حلن يٍِٓؤؤؤقا طُْٓؤؤؤٙ اـٍٙطؤؤؤدة  َٙلُْؤؤؤٙ دون اـّىؤؤؤر  غ نٓف 
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 اـّنقص اـذي ؽْٓٙ ؿذاب ولرتوك وويٓػ. 

 ؤؤذه صريٍؤؤٛ ايبٌتدطؤؤٛ، دٓؤؤّ  يؤؤتَُؿ اـيؤؤٙ   ٙاؤؤديٝ  رجؤؤؾ صؤؤٙـح..  اـمؤؤٓخ: 

يٍؤقل: حلٔؤف لًؤُؿ، وحلٔؤف  رجؾ صٙـح.. وطٙ  وؽٍٓف، ؽٍٓقل طّف: دء ااٌؤظ،  ؤؾ

 صٙـح، وحلٔف ؽٍٓف، وحلٔف يرجع  ـٓف .. 

 يَرم اـهٓػ وٓ يٖذي ا؛ٙر.  لداخُٛ:

يرجع  ـٓؤف ل اسؤتٌّٙط إدَؤٙم اـػؤطٓٛ؟ اهلل حلؿؤرب.. اآٍٍؤٛ اـٍٙطؤدة  اـمٓخ: 

اـًٙ ٍٛ لِْٛ جؤدًا تمؤِؾ ؽرطٓؤٙت طديؤدة خٙصؤٛ ل  ؤذا اـزلؤٙن.. خٙصؤٛ ل  ؤذا 

حلن اإلًٔٙن  ذا جؤٙءت لّٙسؤٌٛ ـٌٓؤٙن خوؤٕ، خوؤٕ لًؤُؿ  ن ؿؤٙن اـزلٙن، لـ حليـ هلؿ 

داطٓؤؤؤؤؤٛ حلو ؼؤؤؤؤؤ  داطٓؤؤؤؤؤٛ.. ٓزم حلن ييِؤؤؤؤؤؾ محؤؤؤؤؤٙضة ويؤؤؤؤؤذؿر محٙسؤؤؤؤؤّف لؤؤؤؤؤـ حلوهلؤؤؤؤؤٙ  غ 

 ..ٙ.نخر 

 ... شيٌٛ. لداخُٛ:

 اهلل حلؿرب، رء طجٓٚ واهللة  اـمٓخ: 

 اإلي ن  هع وستقن شيٌٛ.  لداخُٛ:

 رء طجٓٚة  اـمٓخ: 

قاوع اـتل تدـّٙ لثالً لـ ؿالم اـذ ٌل ل س  حلطالم ٔيؿ، و يض ايب لداخُٛ:

اـٌّالء حلو ل ؼ  ٙ حتِؾ شٓخّٙ طىل ؽقالد ؿؤٕن يَؤقن طّؤد اـرجؤؾ ؽقالؤد  تؤٙج 

  ـْٓٙ ايبًُِقن لثؾ ااديٝ. 

 ذا تٕـٓػ يٙ حلستٙذة ـًٜٓ ؾهٓٛ  َٔٙر لَّؤر حلو حللؤر  ِيؤروف، ييّؤل:  اـمٓخ: 
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تريؤؤد حلن تَّؤؤر طؤؤىل ايبَّؤؤر  شرًا ؽًُٓؤؤ هلؤؤـ رحلى لؤؤَّؿ لَّؤؤ»اـرسؤؤقل دٓؤؤّ  يٍؤؤقل: 

  ذا وحتَل لٙ  ل محٙسّف. 

 لٙ ؾٙل: ـَّؽ تٌيؾ وتٌيؾ.  ش ئس اخلوٓٚ حلٜٔ ..»حلو دّٓ  ؾٙل:  لداخُٛ:

 اهلل حلؿرب.. اهلل حلؿرب.  اـمٓخ: 

طؤؤظ دًؤؤـ: شؤؤٓخّٙة لؤؤـ طجٙلؤؤٚ اسؤؤتدٓٓهتؿ ل  ؤؤذا ؾؤؤٙـقا: ر ّؤؤٙ طؤؤز وجؤؤؾ 

 طّدلٙ ذؿر اخلِر ذؿر ؽقالد ٙ. 

َٙء ﴿يؤؤٙ سؤؤالم اهلل حلؿؤؤربة  ؤؤٖٓء:  ـمؤؤٓخ: ا ؤؤ ًَ ِٛ َواْ تِ تَّْؤؤ ٌِ ـْ َٙء ا ؤؤ ًَ َٙ َف ِلّْؤؤُف اْ تِ ٙ َتَمؤؤ قَن َلؤؤ َيت ٌُِيؤؤ

ِْٕويُِفِ   سٌحٙن اهللة حلٔٙ شٙيػ ل طّد ؿ حلشٓٙء لٙ طّدٔٙ ٔحـ لّْٙ.  [6]آل عمران:﴾َت

ـَؤؤؤؤـ شؤؤؤؤٓخّٙ لؤؤؤؤٙ يؤؤؤؤٕتقن  ـٓؤؤؤؤؽ اـمؤؤؤؤٌٙب حلٔؤؤؤؤٜ  ّؤؤؤؤٙ.. لؤؤؤؤٙ يؤؤؤؤٕتقن  ـٓؤؤؤؤؽ  لداخُؤؤؤؤٛ:

  ِثؾ  ذه إشٓٙء ـَـ اـذيـ .. يَُِقٔؽ 

 طظ: ... شٓخّٙ ٔحـ رحليّٙه ؾرحلٔٙه. 

 ٓ، ٓ  ٕسة ـَـ  ّٙ ٓ يقجد طّدٔٙ.  اـمٓخ: 

 طظ: ـَـ  ّٙ.

 طظ:  ّٙ ؼ  اخل  لمْقر وهلل ااِد. 

 ٓ، ٓ حلؾقل:  ٙـًٌّٛ  ّٙ ييّل ٓ يقجد طّدٔٙ.  اـمٓخ: 

 ـدخ حلس ااًـ. طظ: ـذـؽ لـ ؽهؾ اهلل يٙ شٓخّٙ حلٔٙ ذؿرت 

 ٌٔع اهلل  قجقدؿؿ  ّٙ.  لداخُٛ:
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طؤؤظ: ؾُؤؤٜ ـؤؤف: لؤؤّْٞ اـمؤؤٓخ دٌىؤؤف اهلل ودطقتؤؤف وحلصؤؤقـف ل  ؤؤذا اـٌُؤؤد صٙؼٓؤؤٛ 

طىل ؿؾ حلدد، لؤع حلٔؤف يقجؤد حلٔؤٙس طّؤد ؿ إؽَؤٙر  ؤذه ـَؤّْؿ  غ أن لٌَؤقتع 

  ٌهؾ اهلل طز وجؾ. 

 لوٌقطع.  اـمٓخ: 

 . طظ: ؤًٕل اهلل يٙ شٓخّٙ حلن  ٌىَؿ

 اهلل يًَُِؿ.  اـمٓخ: 

ًٙ ود اـٌدع وحل ُْٙ.   طظ: و ... سدًا لّٓي

 اهلل  ٌىَؿ.  اـمٓخ: 

لؤؤٙ شؤؤٙء اهلل ٓ ؾؤؤقة  ٓ  ؤؤٙهلل، ؿؤؤذـؽ شؤؤٓخّٙ اـمؤؤٌٙب  ؤؤٖٓء  ؤؤؿ، ييّؤؤل:  لداخُؤؤٛ:

اـقاوؤؤح حلن لؤؤـ ؿاللْؤؤؿ حل ؤؤؿ يَؤؤٙدون ٓ جيؤؤدون ؽرؾؤؤٛ تؤؤًٌض  ٓ صٌُؤؤٛ اـيُؤؤؿ حلو 

 حل ّٙء اـدطقة اـًٌُٓٛ. 

 حلطقذ  ٙهلل.  خ: اـمٓ

ؽِثؾ  ذا اـَالم اـًٙ ؼ ل لًؤٕـٛ ااًؤّٙت واـًؤٓئٙت، ل اآٍٍؤٛ  لداخُٛ:

ؽْٓٙ هتقيـ لـ حللر حل ؾ اـٌدع، ويؤذؿر اـرجؤؾ و ؤق صؤٙدٚ  دطؤٛ ولٍؤٙٓت خٌٓثؤٛ 

ؽٓؤؤذؿر  حًؤؤّٙتف  وحلٔؤؤف ؽيؤؤؾ وؽيؤؤؾ وؽيؤؤؾ، ـَؤؤـ ـؤؤف اجتْؤؤٙدات ٓ يقاؽؤؤؼ طُْٓؤؤٙ لؤؤثالً، 

ٛ فٙـٌتْٙ تًِك  ٙجتْٙدات ٓ يقاؽؼ طُْٓٙ، ل يٕيت ل إشٓٙء اـتل  ل واوح

ايبٍٙ ؤؤؾ يٍقـؤؤقن لؤؤثالً طؤؤىل اـًؤؤٌُٓع حل ؤؤؿ.. يبؤؤٙذا لؤؤٙ ييٙلؤؤؾ اـًؤؤٌُٓقن  ِثؤؤؾ  ؤؤذه 

ولٛ ـؤؤق ؿٙٔؤؤٜ صؤؤحٓحٛ؟ يبؤؤٙذا لؤؤٙ ييٙلؤؤؾ اـًؤؤٌُٓع ايبخؤؤٙـٌع هلؤؤؿ ٖاـٍٙطؤؤدة ايبمؤؤ

يؤؤقا طؤؤـ هبؤؤذا؟ ؽٓؤؤذؿرون حل ؤؤؿ وهلل ااِؤؤد داؽيؤؤقا طؤؤـ اـيٍٓؤؤدة ؤٌؤؤع اهلل هبؤؤؿ، وداؽ
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ًٙ وؿؤذا وؿؤذا،  ٔؤ  يؤذؿرون  اـتقدٓد و ّٓقا سّـ ؤػو ٙ ل اـّٙس، ودٙر قا  ؤدط

اخلؤؤؤ  اـؤؤؤذي طّؤؤؤد اـًؤؤؤٌُٓع يؤؤؤذؿر شؤؤؤٓخّٙ طؤؤؤىل سؤؤؤٌٓؾ اـؤؤؤتَْؿ  ؤؤؤٖٓء جٙـًؤؤؤقن ل 

 ايبَتٌٙت.. طّدٔٙ حلـػ ؿتٙب. 

  ع اـَتٚ اـنٌراء.  اـمٓخ: 

دٔٙ حلـؤؤؤػ ؿتؤؤؤٙب، حلي ٔيؤؤؤؿ، طّؤؤؤدٔٙ يؤؤؤٙ شؤؤؤٓخّٙ حلـؤؤؤػ ؿتؤؤؤٙب.. يٍقـؤؤؤقن: طّؤؤؤ لداخُؤؤٛ:

ًٙ حلـػ ووادؤد لؤٙذا ل لؤٙذا دنؤؾ جديؤد؟ و ن جئّؤٙ ـَُؤالم دؤقل ؾهؤٓٛ  حلـٌقا ؿتٙ 

اـؤؤؤدطقة  غ اـتقدٓؤؤؤد ؾؤؤؤد يًؤؤؤِك  ؤؤؤع  ؤؤؤذا تٌرؾؤؤؤٛ ـُنؤؤؤٌقف و ٌُُؤؤؤٛ ؽَريؤؤؤٛ، ؽؤؤؤ   ؤؤؤق 

دًؤؤؤؤؤؤّٙت اـًؤؤؤؤؤؤٌُٓع.. تٍّؤؤؤؤؤؤؾ ـُجٙٔؤؤؤؤؤؤٚ ايبٍٙ ؤؤؤؤؤؤؾ. جٙٔؤؤؤؤؤؤٚ ايبثٙـؤؤؤؤؤؤٚ واـيٓؤؤؤؤؤؤٙذ  ؤؤؤؤؤؤٙهلل، 

ٌقن ؽْٓؤؤٙ ـَؤؤـ هلؤؤؿ لقاؾؤؤػ ؿؤؤذا وؿؤؤذا، وايبٌتدطؤؤٛ وحلط هلؤؤؿ  ؤؤذه اجتْؤؤٙدات بؤؤٙـ

 ؽٙـٍٙطدة دٍٍٓٛ دتك   يّنٌق ٙ  ؿ اـٍٙلُقن هبٙ وٓ تيٙلُقا هبٙ لع ؼ  ؿ. 

 ييّل:  ؿ اـذيـ وويق ٙ   ييُِقا هبٙ.  اـمٓخ: 

 وحلول لـ ٍٔهْٙ،  ٙرك اهلل ؽَٓؿ. لداخُٛ:

  ق ؿذـؽ.  اـمٓخ: 

ًٙ يٍقـؤؤؤؤؤقن شؤؤؤؤؤٓخّٙ: ا؛ طؤؤؤؤؤٙت  ؤؤؤؤؤذه.. ا؛  لداخُؤؤؤؤؤٛ: طؤؤؤؤؤٙت اإلسؤؤؤؤؤاللٓٛ حليهؤؤؤؤؤ

 ايبقجقدة ضٙ رة صحٓٛ هبذا اـتيٌ . 

 يٙ سالمة  اـمٓخ: 

ًٙ، ؤًؤيك  غ اـتَٙلؤؾ ٓ ـُت ؿؤؾ  لداخُٛ: ضٙ رة صحٓٛ، ويَِؾ  يهْٙ  يهؤ

  َذا. 
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ًٙ طُٓؿ اـًُٙن.  اـمٓخ:   يٙ سالمة لّٙؽٍ

 اهلل حلؿرب. لداخُٛ:

 : .. (07/ .. : 850) اهلدى والنور /
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 احلصبٗٛ

ل اهلل اـيٙؽٓؤؤؤؤٛ، صٓؤؤؤؤٚ شؤؤؤؤٓخّٙة لؤؤؤؤـ جؤؤؤؤقا َؿ إول دؤؤؤؤقل ؾهؤؤؤؤٓٛ ًٔؤؤؤؤٕ لداخُؤؤؤؤٛ:

ااز ٓؤؤؤٛ: ذؿؤؤؤرتؿ حلن اـرجؤؤؤؾ و ن ؿؤؤؤٙن ل  ؤؤؤذا إلؤؤؤر يمؤؤؤٙ ف اـٌؤؤؤرق اهلٙـَؤؤؤٛ ـَّؤؤؤف ٓ 

ًٙ وطّده  دع؟   برج  ٙـَُٓٛ،  ؾ يٌْؿ لـ ذـؽ شٓخّٙ حلن اـرجؾ ؾد يَقن سّٓ

ًٙ.  اـمٓخ:   ٓ شؽ، وؾد ض ٜ ـؽ لثُع نٌٔ

 هلل صٓٚ  ٙرك اهلل ؽَٓؿة ٓ، ٓ ـًٜٓ  ذه؟ٔيؿ، دٌىَؿ ا لداخُٛ:

 يم  اـمٓخ  غ صقل اـُحٓٛ. لداخُٛ:

 وايبثؾ أخر.. لداخُٛ:

صٓؤؤؤٚة  ؤؤٙرك اهلل ؽؤؤؤَٓؿ،  ؤؤؤق اـمؤؤٓخ ؾؤؤؤد وطؤؤؤدين  ؤؤٙـَالم دؤؤؤقل لًؤؤؤٕـٛ  لداخُؤؤٛ:

اـٌٍهٛ وؾد وىف اـُُٓٛ، ذ ٚ لـ  يٓد وجٙء ل إخ  ختؿ  ٙـَالم طّدي،  ٙرك 

  حلن يٌّيّٙ  يَُِؿ. اهلل ؽَٓؿ، ًٕٔل اهلل

 اهلل يًُِؽ و ٌىؽ.  اـمٓخ: 

 ورس ااِد هلل ذح اهلل اـندر يبٙ ؾرر قه وهلل ااِد.  لداخُٛ:

 اهلل جيزيؽ اخل .  اـمٓخ: 

 ااِد هلل.  لداخُٛ:
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 حلٔٙ حلؾقل  ِثؾ  ذه ايبّٙسٌٛ: و ذا اٙ يمجيّل حلن حلوؽر وؾتل يبثُؽ.  اـمٓخ: 

 دٌىَؿ اهلل. اهلل يٌٙرك ؽَٓؿ  لداخُٛ:

حلؾؤؤقل إلخقأّؤؤٙ ل لثؤؤؾ  ؤؤذه ايبّٙسؤؤٌٛ:  ّؤؤٙك حلدٙديؤؤٝ   تثٌؤؤٜ طّؤؤدي  اـمؤؤٓخ: 

ًٙ ؽْٓؤٙ دَِؤٛ يًٌّؤل حلخؤذ ٙ واـيِؤؾ هبؤٙ، لؤـ  لـ دٓٝ  سؤّٙد ٙ، ـَّؤل حلرا ؤٙ حلدٓٙٔؤ

و ذا ل  شـٓس ايبيول  ٕؽهؾ لـ أخذ ـُندؾٛ» ذه إدٙديٝ دديٝ يٍقل: 

 ايبٙديٙت ؽ   ٙـَؿ ل ايبيّقيٙت؟ 

 حلسٕل اهلل حلن  ٌىَؿ لـ ؿؾ سقء، لٙ ٔحـ  ٓ دًّٛ لـ دًّٙتَؿ.  اخُٛ:لد

 اهلل يٌٙرك ؽٓؽ.  اـمٓخ: 

 ااِد هلل. لداخُٛ:

حلٔٙ ذؿرت حلضـ ـٌيض  خقأّٙ ااٙضيـ لٙ حلدري  ؾ جٙءت ايبّٙسٌٛ  اـمٓخ: 

ًٙ:يبَ  رك هبٙ؟ ـيظ ؽيُٜ ـَّل  ذًا حلُ ؿ  ذَ ُٕ  ًٙ هيي  ح  ـْٓٙ تُِٓح

 درود ل سؤؤؤؤؤقريٙ ل دلمؤؤؤؤؤؼ، و ؤؤؤؤؤق لؤؤؤؤؤـ ؿٌؤؤؤؤؤٙر اإلخؤؤؤؤؤقان رجؤؤؤؤؤؾ ؿؤؤؤؤؤٙن  يؤؤؤؤؤ

ايبًؤؤُِع ل لقؤؤ،  ؤؤؾ ـيُؤؤف لؤؤـ تاللؤؤذة دًؤؤـ اـٌّؤؤٙ، و ؤؤق ايبيؤؤروف  يٌؤؤد ااُؤؤٓؿ 

حل ق شٍٛ رمحف اهلل، ؿٙن حلرسؾ  يل جزًء لـ ؿتٙ ؤف: حتريؤر ايبؤرحلة ايبًؤُِٛ ل طْؤد 

ٕٔؤف حل ّؤك  اـٌّقة واـرسٙـٛ حلو ؿ  ؾٙل، ورحليتف ذؿر اسِل ل ايبٍدلؤٛ ؽيجٌؤٜ لّؤفأ

 طظ خ ًا وحلٔف تٍُك آ ت م  ٙـًّٛ لـ درود اـتل ؿٙن  ي ٙ ل دلمؼ.

ًٙ ؾؤؤٙل يل: وصؤؤُؽ ا؛ؤؤزء إول لؤؤـ ؿتؤؤٙب ؿؤؤذا، ؾُؤؤٜ  ؽؤؤٓ   يؤؤد اتنؤؤؾ س  ٙتٌٓؤؤ

ًٙ ـؤؤف: ٔيؤؤؿ، لؤؤـ حلٔؤؤٜ؟ ؾؤؤٙل: حلٔؤؤٙ ؽؤؤالن و ذا  ؤؤف دٓؤؤّ  سؤؤِيٜ صؤؤقتف وشؤؤٓ ؽّؤؤل ر  اؤؤٙ طَ  ئ

 وسؤْالً، ؾؤٙل: طّؤدي  يؤد جؤزءان وحلٔؤٙ حلريؤد  ًٌّف، ؾُٜ  ذا حلٜٔة ؾٙل: ٔيؤؿ، حل ؤالً 
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حلن حلـتٍؤؤل  ؤؤؽ ٔخؤؤذ رحليؤؤؽ ل اـَتؤؤٙب، لؤؤؤع حلٔؤؤف ؾؤؤرحلت ل ايبٍدلؤؤٛ تٍريؤؤر يبحِؤؤؤد 

ًٙ، ؽٍُؤؤٜ: ؿٓؤؤػ  ؤؤذا يَؤؤقن تُِٓؤؤذ إـٌؤؤٙين ولؤؤع  اـًؤؤزايل ليؤؤٙس واـٍروؤؤٙوي حليهؤؤ

ذـؤؤؤؽ ؽَتٙ ؤؤؤف يٍؤؤؤرر لؤؤؤـ  ؤؤؤذيـ اـؤؤؤذيـ ٓ يُتٍٓؤؤؤٙن لؤؤؤع لؤؤؤّْٞ إـٌؤؤؤٙين؟ ـَّؤؤؤل دٓؤؤؤّ  

طرؽتف جٓدًا، ؾُؤٜ: ٓ  ؤد يل لؤـ حلن حلؽؤرغ ـؤف ٌٔزؤ، وؽيؤالً واطدتؤف خؤ ًا، تذؿرتف و

ًٙ ل داري وؿؤؤذـؽ ؽيؤؤؾ و ٍؤؤل طّؤؤدي  وؾُؤؤٜ: حلٔؤؤٙ لًؤؤتيد ٓسؤؤتٌٍٙـؽ وـتّؤؤزل وؤؤٌٓ

ٔحؤؤق حلسؤؤٌقع، ؽُؤؤ  ذؿؤؤر حلخٙٔؤؤٙ حل ؤؤٙ ااًؤؤـ، ؾُؤؤٜ:  ؤؤذا حلوغ  ؤؤٕن يًؤؤتجٙب ـدطقتؤؤفأ 

َدَك َسَُّمؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ﴿وـؤؤؤؤؤؤؤؤؤذـؽ ؽٕٔؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙ لنؤؤؤؤؤؤؤؤؤور جؤؤؤؤؤؤؤؤؤدًا ّٕٔؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ؿؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ؾُؤؤؤؤؤؤؤؤؤٜ لؤؤؤؤؤؤؤؤؤرارًا:  د  َطُهؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

َِٕخَٓؽ   . [35]القصص:﴾ ِ

 ًٕٔل اهلل حلن  ٌىَؿ لـ ؿؾ سقء.  لداخُٛ:

 ٔحـ  ّٙ وحلٜٔ  ّٙك وييٙون حلددٔٙ أخر وـق ـًُِٙؽٙت اـٌيٓدة.  اـمٓخ: 

 ؿؾ طىل  ًرة. لداخُٛ:

ًٙ.  اـمٓخ:    ن شٙء اهلل، وحل الً وسْالً ولردٌ

 وردٚ اهلل  َؿ، و ٌىَؿ لـ ؿؾ سقء.  لداخُٛ:

 اهلل  ٌىؽ. ٓخ: اـم

 ويٌّيّٙ  يَُِؿ.  لداخُٛ:

 اهلل يًُِؽ.  اـمٓخ: 

 : .. (15/ .. : 850) اهلدى والنور /
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 األصٕه ٔالفسٔع

ًٙ خؤؤالف  ؤؤع صٌُؤؤٛ اـيُؤؤؿ  لداخُؤؤٛ: اهلل جيؤؤزيَؿ خؤؤ ًاة صٓؤؤٚ شؤؤٓخّٙ ؿُِؤؤٛ حليهؤؤ

دقل اصوالح إصقل واـٌروع، وؿالم شٓخ اإلسالم ا ـ تِٓٓٛ، و ٙـرؼؿ لـ حلٔف 

يُِف ؿث ًا ل ؿاللف، وؿذـؽ سِيتَؿ ل  يض ا؛ًُٙت تذؿرون لثؤؾ  ؤذا يًت

ددؤؤقال اـػؤؤطٓٛ ح ٓ ؼٌؤؤٙر طُٓؤؤف اـتًٍؤؤٓؿ ـآصؤؤوالح،  ؤؤؾ  صؤؤالق  ؤؤذا آصؤؤوال

 وإلقر اـػطٓٛ  غ حلصقل وؽروع؟ 

 حلؾقل  ٙرك اهلل ؽٓؽ.  اـمٓخ: 

 و يٙؿؿ.  لداخُٛ:

ـ  ذا ـٓس طىل  صالؾف،  ذا لٙ ٛ ل آصوالح، ـَؿ  تيُؿ ٓ لمٙد   اـمٓخ: 

د  ؤؤؤف هتؤؤؤقيـ حلدؤؤؤد اـًٍؤؤؤِع وؿؤؤؤؾ لؤؤؤّْ  لؤؤؤـ اـػؤؤؤع َنؤؤؤ ٍْ اصؤؤؤوُح طؤؤؤىل رء و  يُ 

ًٛ ل اـػؤع دون لؤٙ حلطوٙ ؤٙ اـػؤع ؽؤال وَ يْ  ًٌٚ  ذا آصوالح، حلو حلن يُ  ك ـف لّزـ

 لمٙدٛ ل آصوالح.

ثالً ٔرتك ٔحـ أن  ذه اـًٍِٛ ايبنوُح طُْٓٙ، ؤٕيت  غ تًٍؤٓؿ اـيٌؤٙدات لؤ

 غ ؽؤؤؤؤؤؤرض و غ سؤؤؤؤؤؤّٛ ؤؤؤؤؤؤؤرتك اـتٌنؤؤؤؤؤؤٓالت.. ؽؤؤؤؤؤؤرض وسؤؤؤؤؤؤّٛ ؤؤؤؤؤؤؤرتك اـتٌنؤؤؤؤؤؤٓالت 

ًٙأ ٕٔؤؤف ـؤؤٓس لٍنؤؤقدًا  إخؤؤرى.. ٓ لؤؤٙٔع لؤؤـ  ؤؤذا اـتًٍؤؤٓؿ و ن ؿؤؤٙن   يَؤؤـ سؤؤٙ ٍ

  ذاتف و ٔ  يٍند  ف  ٓٙن دٍٙلؼ ذطٓٛ.
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ٔحؤؤـ ٍٔؤؤقل: ؽؤؤرض وسؤؤّٛ، ؿُِؤؤٛ سؤؤّٛ لٍٙ ؤؤؾ ؽؤؤرض   يؤؤٕت اـتيٌؤؤ  ل اـػؤؤع.. 

ـ اـٍؤؤؤرنن، ـَؤؤؤـ جؤؤؤٙء لَؤؤؤٙن اـًؤؤؤّٛ اـتوؤؤؤقع، وذـؤؤؤؽ ل دؤؤؤديٝ ل اـًؤؤؤّٛ ؽهؤؤؤالً طؤؤؤ

صُحؤؤٛ  ؤؤـ طٌٓؤؤد اهلل اـؤؤذي ؽٓؤؤف حلن ذاك اـرجؤؤؾ سؤؤئؾ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم 

وذؿؤؤؤؤؤر  ؤؤؤؤؤٙؾل  ش ؤؤؤؤؤس صؤؤؤؤؤُقات ل ؿؤؤؤؤؤؾ يؤؤؤؤؤقم وـُٓؤؤؤؤؤٛ»طؤؤؤؤؤ  ؽؤؤؤؤؤرض اهلل طُٓؤؤؤؤؤف ؽٍؤؤؤؤؤٙل: 

ٓ،  ٓ حلن توؤؤقع، ؾؤؤٙل: »ااؤؤديٝ،  ؤؤؿ طؤؤٙد اـرجؤؤؾ ـٍٓؤؤقل:  ؤؤؾ طؤؤظ ؼؤؤ  ـ؟ ؾؤؤٙل: 

 يؤؤٙ رسؤؤؤقل اهلل ٓ حلزيؤؤؤد طُؤؤؤْٓـ وٓ حلٍٔؤؤؤص، ؾؤؤؤٙل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم: حلؽُؤؤؤح اـرجؤؤؤؾ  ن واهلل

ف  ٕن زيٙدة )وحل ٓف( شٙذة، ؽال  ؤد ٌ  َٔ وهبذه ايبّٙسٌٛ حلُ  شصدق.. دخؾ ا؛ّٛ  ن صدق

 حل ٙ لرت  ؽ  ن شٙء اهللة ٔيؿ.

ًٙ،  ؤؿ اصؤوُح  تًؤِٓٛ  ًٙ وتوقطؤ ايبٍنقد:  ذًا اـػع جيؾ اـيٌٙدة ؾًؤِع: ؽروؤ

 ِٜ اـًّٛ  غ حلؾًٙم حلخرى.ً   ًّٛ،  ؿ ؾُ  اـتوقع

 ذا اـتًٍٓؿ اصوالح ٓ لٙٔع لّف، ؿذـؽ لثالً تًٍٓؿ إدَؤٙم اـتؤل تؤدخؾ ل 

ًٙ ؽْؤق ايبحؤرم، و غ حتؤريؿ ؽٓؤف  دالرة ايبحرلٙت.. تًٍِْٓٙ  غ محرم حتؤريً   ٙتؤ

 يض اـّىر لـ دٓٝ صريؤؼ وروده، حلو لؤـ دٓؤٝ صريؤؼ دٓـتؤف ؽًؤِل  ؤذا اـًٍؤؿ 

ًٙ حلؾقل: ٓ لٙٔع  ٙيبَ ًٙ، حليه روه حتريً ، وؾٙ ؾ  ذا ايبَروه حتريً  لَروه تّزهي

ٔٙ ل اـَتٙب حلو ل اـًّٛ اسؤتي ل ؿُِؤٛ: دلـ  ذا آصوالح  ػط: حلّٔٙ  ذا وج

 ُٔ  ٙ طىل ن  ٌَ )اـَرا ٛ( ٓ ٌٔن ٙ  ٙٓصوالح ااٙدث و ل ؿرا ٛ تّزهيٓٛ و ٔ  

 ل، وطىل ذـؽ ؽٍس.اـيرس اـٍرنين اـػط حوقء آصوال

 ذا طرؽّٙ  ذه اآٍٍؤٛ ورجيّؤٙ  غ تًٍؤٓؿ اـػؤييٛ  يٙلؤٛ  غ حلصؤقل وؽؤروع ٓ 

ًٙ، ـَّؤل حلرى لؤع إسؤػ اـمؤديد  ًٙ لـ  ؤذا اـتًٍؤٓؿ  ٙـػؤط ايبؤذؿقر نٌٔؤ لٙٔع حليه

حلن  ؤؤذا اـتًٍؤؤٓؿ   يقؾؤؤػ طّؤؤد  ؤؤذا اـػؤؤط  ؤؤؾ حلـًؤؤل خٙصؤؤٛ ل اـيقؤؤ ااؤؤٙض.. 
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 نخؤؤره، ؽٕصؤؤٌحقا يًؤؤِقن اـػؤؤييٛ.. يًٍؤؤِق ٙ طقؤؤ اـٌؤؤتـ واهلؤؤرج وايبؤؤرج و غ

 غ ؾًؤؤِع نخؤؤريـ  ؤؤدطٓع ؽٍٓؤؤٙل: اـػؤؤييٛ ـؤؤٚ وؾػؤؤ، ولؤؤٙ يًٌّؤؤل ٔحؤؤـ اـٓؤؤقم حلن 

 تؿ  ٙـٍػ وطُّٓٙ  ٙـُٚ،  ذا يٍقـف ؿث  لؤـ حلؽؤراد إدؤزاب وٓ حلؾؤقل إدؤزاب 

.ًٙ  ؿَؾ  ٔنٙؽ

ف ؼؤ  جؤٙلز  ذا وصؾ اـتًٍٓؿ  غ  ؤذه اـًٍؤِٛ اـهؤٓزى دّٓؤذاك ٔحؤـ ٍٔؤقل  ٕٔؤ

ًٙ حل ؤؤؤؤدًا، وـؤؤؤؤزم لؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤذا اـتًٍؤؤؤؤٓؿ ل اـيْؤؤؤؤد اـٍؤؤؤؤديؿ حل ؤؤؤؤؿ وصؤؤؤؤُقا  غ تًٍؤؤؤؤٓؿ  ذطؤؤؤؤ

 ًٙ حلدٙديٝ اـرسقل طُٓؤف اـًؤالم  غ إخؤذ هبؤٙ ل اـٌؤروع دون إصؤقل،  ؤذا حليهؤ

ًٙ، حللؤؤٙ ٔحؤؤـ  ذا ؾُّؤؤٙ  لؤؤثالً ؿؤؤ   دن دؤؤديٝ أدؤؤٙ لؤؤـ اإلخؤؤالل  ٙـػؤؤط ايبؤؤذؿقر نٌٔؤؤ

يؤؤض ا؛ًُؤؤٙت.. حلن دؤؤديٝ أدؤؤٙد ؿوريؤؤؼ ٓ يٌٓؤؤد وؤؤّٙ يبثؤؤؾ  ؤؤذا ل  ر  يَ حلضؤؤـ تَ 

اخلوٕ ـَؤـ يٌٓؤد ؼٌُؤٛ اـىؤـ، واـػؤع ؾؤد حللرٔؤٙ  ٕٙخؤذ  ؤ  يًُؤٚ طؤىل اـىؤـ ـؤٓس 

ؽٍؤؤط ل دؤؤديٝ جٙءٔؤؤٙ لؤؤـ صريؤؤؼ صؤؤحٓح طؤؤـ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم  ؤؤؾ و ٙجتْؤؤٙد 

 لؤؤٙم لؤؤـ حللِؤؤٛ ايبًؤؤُِع، ؽقصؤؤُقا  ًؤؤٌٚ لثؤؤؾ  ؤؤذه آصؤؤوالدٙت اـتؤؤل   ترطؤؤك 

حلو   يرطؤؤك ؽْٓؤؤٙ ذـؤؤؽ اـػؤؤط اـيؤؤوري اـتًِؤؤؽ  ؤؤف جؤؤدًا حلن جيُؤؤقا دؤؤؼ رطٙيتْؤؤٙ 

ًٌٕٔؤؤؤؤْؿ  ؤؤؤؤًٙٓ ـؤؤؤؤرؽض ؿثؤؤؤؤ  لؤؤؤؤـ إدٙديؤؤؤؤٝ اـثٙ تؤؤؤؤٛ طؤؤؤؤـ اـرسؤؤؤؤقل طُٓؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤالم 

 دطقى حل ٙ هلٙ طالؾٛ  ٕٙصقل وإصقل ٓ تثٌٜ  ٓ  دـٓؾ ؾويل اـثٌقت ؾويل 

 اـدٓـٛ.

ٜ  ف إدَٙم واـيٍٓؤدة وهبذه  ايبّٙسٌٛ طّدؿؿ رسٙـٛ ااديٝ أدٙد وحلٔف تثٌ

 طّدؿؿ؟  مهٙ رسٙـتٙن ؽَُتٙمهٙ طّدك؟ 

 ٓ لٙ طّدي  ٓ واددة.  لداخُٛ:
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شؤؤٓخّٙة ؿؤؤٕن رسؤؤٙـٛ خؤؤرب أدؤؤٙد ودجٓتؤؤف  ؤؤذه أن ـًٓؤؤٜ لقجؤؤقدة  لداخُؤؤٛ:

 طّدي.

 ـًٜٓ لقجقدة.  اـمٓخ: 

 دتك لٙ حلضـ طّدؿؿ، حللٙ ااديٝ دجٛ  ًٌّف لقجقد.  لداخُٛ:

 ااًـ.  حلي ٔيؿ، ولقجقد طّد حلسجقد طّدٔٙ لق اـمٓخ: 

ًٙ.  لداخُٛ:  صٌي

ايبٍنؤؤقد: ؽقصؤؤؾ  ؤؤف إلؤؤر  غ رد لئؤؤٙت إدٙديؤؤٝ اـنؤؤحٓحٛ هبؤؤذه  اـمؤؤٓخ: 

اـًٍِٛ اـتل   يرطقا ؽْٓٙ اـػط ايبذؿقر نٌٔٙ، وؾؤد طُِؤتؿ وٓ دٙجؤٛ  غ تَؤرار 

ًٙأ ٕ ؤؤؤؿ دٓؤؤؤّ  يمؤؤؤرتصقن   ؤؤؤٕن  ؤؤؤذا  ُِْؤؤؤؿ  غ رد دٓٓت اـٍؤؤؤرنن اـَؤؤؤريؿ حليهؤؤؤ

اـتقاتر ل ااديٝ اـذي يتهِـ طٍٓدة.. يمرتصقن اـدٓـٛ اـٍويٓٛ ل أيٛ اـتل 

ًٙ ييٙلُق ؤؤؤٙ ؿحؤؤؤديٝ أدؤؤؤٙد لؤؤؤـ  تتهؤؤِـ طٍٓؤؤؤدًة، ؽؤؤؤٗذا ؿٙٔؤؤؤٜ اـدٓـؤؤؤٛ ـًٓؤؤؤٜ ؾويٓؤؤؤ

دٓٝ حل ؿ ٓ ييُِقن هبٙ وبرجقن طـ دٓـتْٙ  وريؤؼ اـتٕويؤؾ، ؽؤال شؤؽ حلن  ؤذا 

صٛ حلن اـتًٍٓؿ ينح  ٙطتٌٙر اـػؤط وٓ لـ اـٌدع اـَث ة واـَث ة جدًا،  ذا خال

 ينح  ٗـًٙلف. 

ٔحؤؤـ ييّؤؤل ل ؿاللَؤؤؿ دؤؤقل أدؤؤٙد وحلٔؤؤف يٌٓؤؤد ؼٌُؤؤٛ اـىؤؤـ،  ؤؤذا ؿؤؤ   لداخُؤؤٛ:

ؾؤؤررتؿ لؤؤـ ؾٌؤؤؾ  ؤؤق اـٍؤؤقل اـؤؤراجح دتؤؤك حلَٔؤؤؿ ؾُؤؤتؿ و ؤؤذا  ؤؤال شؤؤؽ، ـَؤؤـ حلسؤؤٕل : 

رادات اـتؤؤل يقرد ؤؤٙ ايبخؤؤٙـٌقن ل  ؤؤذا اـٌؤؤٙب، يٍقـؤؤقن: ؽَٓؤؤػ اـيِؤؤؾ يؤؤ يؤؤض اإل

ٙديؤؤؤٝ أدؤؤؤٙد ل  ؤؤؤٙب اـنؤؤؤٌٙت و ؤؤؤل ٓ تٌٓؤؤؤد اـٍٓؤؤؤع حلو ٓ تٌٓؤؤؤد اـيُؤؤؤؿ، ؿٓؤؤؤػ  ٕد

ٔثٌؤؤٜ صؤؤٌٛ  ًٌُؤؤٛ اـىؤؤـ؟ ؽٗلؤؤٙ حلن ٓ تيُِؤؤقا هبؤؤٙ، و لؤؤٙ حلٔؤؤف يُؤؤزلَؿ حلن تٍقـؤؤقا:  ؤؤٕن 
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 حلدٙديٝ أدٙد تٌٓد اـيُؿ، ؿٓػ اخلروج لـ  ذا اإلشَٙل؟

  ذا ذع ؿاللْؿ حلم طٍؾ؟  اـمٓخ: 

 ٓ لـ طّد ؿ.  لداخُٛ:

 ؿٌكة سٍط ؿاللْؿ.  اـمٓخ: 

 ـَـ ؿث  لـ اإلـزالٙت  ل طٍُٓٛ ل ذاهتٙ.  لداخُٛ:

 ٓ، ـٓس  ّٙك  ـزام طٍظ فٙـػ ـُػع.  اـمٓخ: 

 ٍٔقل:  ذا اإلـزام اـيٍظ ؾد  ٌتٜ إدـٛ  خالؽف.  لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 ؽٍّٓيض.  لداخُٛ:

: زطِؤؤقا  ؤؤٕن حلدؤؤد وحلٔؤؤٙ ؾُؤؤٜ لؤؤرة.. لؤؤٙ حلدري  ؤؤذا لًؤؤجؾ حلو ٓ؟ ؾُؤؤٜ اـمؤؤٓخ: 

 حلؽراد دزب اـتحرير ذ ٚ  غ اـٓٙ ٙن ـٓدطق  غ اإلسالم. 

 دطّٙ ًِٔيْٙ لـ اـمٓخ.  لداخُٛ:

 ٓ حلدري ـَـ  ق.. ٓ حلدري  ًُف حلو سِيف. اـمٓخ: 

 ًِٔيْٙ لـ اـمٓخ.  لداخُٛ:

ؽؤؤذ ٚ  غ اـٓٙ ؤؤٙن ـٓؤؤدطق  غ اإلسؤؤالم، ؽَؤؤٙن لؤؤـ حلول  حق ؤؤف لؤؤٙ جؤؤٙء  اـمؤؤٓخ: 

تٍل اـديـ اـٌّْٙين رمحف اهلل اـذي طّقأف: صريؼ اإليؤ ن، ؽٍؤرحل  ل ؿتٙب شٓخْؿ

طُؤؤؤْٓؿ صريؤؤؤؼ اإليؤؤؤ ن ايبزطؤؤؤقم وؽٓؤؤؤف ؾؤؤؤقل اـمؤؤؤٓخ رمحؤؤؤف اهلل وطٌؤؤؤٙ طّؤؤؤٙ وطّؤؤؤف:  ؤؤؤٕن 
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اـيٍٓؤؤدة ٓ جيؤؤٚ إخؤؤذ ؽْٓؤؤٙ  حؤؤديٝ أدؤؤٙد، و يؤؤد حلن حلـٍؤؤك طؤؤدة محؤؤٙضات ل 

ؾؤٙل: يؤٙ ؽؤالنة  ايبقوقع وصؤؾ  غ  ؤذه اـٍّوؤٛ ؾؤٙم حلدؤد ااؤٙضيـ لؤـ حلذؿٓؤٙلْؿ

طؤؤىل  ؤؤذا حلٔؤؤٜ جيؤؤٚ حلن تيؤؤقد حلدراجؤؤؽ  غ  ؤؤالدك، وحلن تؤؤٕيت  يؤؤدد اـتؤؤقاترأ ٕٔؤؤؽ 

ن اـيٍٓؤؤؤؤؤدة ٓ تثٌؤؤؤؤؤٜ ل خؤؤؤؤؤرب  تٍّؤؤؤؤؤؾ دَؤؤؤؤؤً  ل اـػؤؤؤؤؤع يتيُؤؤؤؤؤؼ  ٙـيٍٓؤؤؤؤؤدة، وتٍؤؤؤؤؤقل: 

أدؤؤٙد، ؽٍقـؤؤؽ  ؤؤق طٍٓؤؤدة، ؽؤؤّحـ  ذا حلخؤؤذٔٙ  ٍقـؤؤؽ جيؤؤٚ حلن تيؤؤقد حلدراجؤؤؽ  غ 

  ـزام هلؿ.  ُدك وتٕيت  يدد اـتقاتر،  ذا دٍٍٓٛ

ؿؤؤٙن ؾؤؤد حلرسؤؤؾ دطؤؤٙة  غ ؿثؤؤ  لؤؤـ اـؤؤٌالد يؤؤدطقن  غ  ¢ؤحؤؤـ ٔيُؤؤؿ حلن اـٌّؤؤل 

اإلسؤؤالم و خٙصؤؤٛ  ؤؤالد اـؤؤِٓـ اـتؤؤل  ؤؤل دؤؤدود لؤؤع  ؤؤالد ااجؤؤٙز.. حلرسؤؤؾ  ـْٓؤؤٙ حل ؤؤٙ 

لقسؤؤك إشؤؤيري وليؤؤٙذ  ؤؤـ جٌؤؤؾ وطؤؤظ  ؤؤـ حلس صٙـؤؤٚ و غ نخؤؤره..  ؤؤٖٓء حلؽؤؤراد 

 ؿة حلم ؿؤؤ  جؤؤٙء اـؤؤّص اـنؤؤحٓح ل لؤؤٙذا ؿؤؤٙٔقا ييُِؤؤقن اـّؤؤٙس؟ اـٌؤؤروع ل تيٌؤؤ 

وااديٝ لـ دديٝ حلٔس، يبٙ حلرسؤؾ ليؤٙذ  غ اـؤِٓـ  ¢صحٓح لًُؿ حلن اـٌّل 

اهلل حلؿربة إصؤؾ إول   شـَٓـ حلول لٙ تدطق ؿ  ـٓف: شْٙدة حلن ٓ  ـف  ٓ اهلل»ؾٙل: 

ًٙ واددًا ؽٍط،  ؾ ؾٙلٜ ااجٛ طىل حل ؾ اـِٓـ  خرب اـقادد ول  حلرسؾ  ف شخن

 اـيٍٓدة؟

لؤؤع إسؤؤػ اـمؤؤديد ؛ْؤؤؾ  ؤؤٖٓء  ٙـػؤؤييٛ، و ؤؤذا لؤؤٙ ٔؤؤراه أتػؤؤت أؽؤؤٛ  ؤؤذه 

أن، يٍقـقن: اـيُؿ ٍٔؾ  قاسؤوٛ اـٌؤرد  ؤذا و ؤق ليؤٙذ ـَؤـ ااجؤٛ   تٍؤؿ، ؾُؤٜ 

ًٙ ـٓؤدطق  غ اإلسؤالم وااجؤٛ ٓ تٍؤقم  ؤف؟ة  هلؿ: ويَُؿة رسؤقل اهلل يرسؤؾ شخنؤ

ًٙ: يبؤؤؤٙذا حلو   ذًا: لؤؤؤٙ ؽٙلؤؤؤدة  ؤؤؤذا اإلرسؤؤؤٙل؟ ؽٙـمؤؤؤٙ د: حلن  ؤؤؤٖٓء دٓؤؤؤّ  يٍقـؤؤؤقن طٍُٓؤؤؤ

 ؿٓػ جيقز إخذ ل حلدٙديٝ اـنٌٙت  خرب أدٙد؟

ٔحؤؤـ جقا ّؤؤٙ: ٔتٌؤؤع اـػؤؤع  ؤؤدون ؽًُؤؤٌٛ..  ؤؤدون  دخؤؤٙل اـيٍؤؤؾ ؽؤؤٓ  ٓ يًؤؤتوٓع 
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 ُٔ ؾ دالً  طٍؾ اإلًٔٙن ؿًٙلر دقاسف ؽْؤق يّىؤر و ؤق يًؤِع ث  َِ اخلقض ؽٓف، ؤحـ 

ًٙ ـؤف دؤدو د، ؽْؤق  ذًا جيؤٚ حلن يٍؤػ طّؤد دؤدود ـَؤـ  غ دؤدود ليّٓؤٛ، وطٍُؤف حليهؤ

َُْؽ ُدُدوُد اهلل ِ َؽال َتْيتَُدوَ ٙ﴿اـػع:   .[224]البقر :﴾تِ

 ُٓ ؤؤ ىْ و ذا ؿؤؤٙن اهلل طؤؤز وجؤؤؾ حلرسؤؤؾ رسؤؤقـف  ٙهلؤؤدى وديؤؤـ ااؤؤؼ ـ ره طؤؤىل اـؤؤديـ ِْ

ؤؤؤؤ ؿُؤؤؤؤف، واـؤؤؤؤديـ يمؤؤؤؤِؾ اـيٍٙلؤؤؤؤد ويمؤؤؤؤِؾ إدَؤؤؤؤٙم، و  يُ  ق ل حلي ٔؤؤؤؤص ول حلي ر  ٌَ

دخؤؤؤؤقهلؿ ل اإلسؤؤؤؤالم.. لؤؤؤؤٙ ؽؤؤؤؤرق حل ؤؤؤؤدًا  ؤؤؤؤع إصؤؤؤؤقل  وسؤؤؤؤُٓٛ دطؤؤؤؤٙ اـّؤؤؤؤٙس هبؤؤؤؤٙ  غ

واـٌؤؤروع طؤؤىل دؤؤد تيٌؤؤ  ؿ، و ن ؿٙٔؤؤٜ  ؤؤذه اـتًٍؤؤٓ ت هلؤؤٙ وجٙ تْؤؤٙ ؽؤؤٓ  يتيُؤؤؼ 

  حَؿ أخذ هبٙ واـتٙرك هلٙ.

حلو  حللٙ لـ دٓٝ حلن ااجٛ تٍقم  خرب اـقادؤد ل اإلسؤالم ؿُؤف سؤقاء ؿؤٙن حلصؤالً 

ًٙ ؽٙإلسالم   يٌرق، واـدـٓؾ اـيِظ اـذي ؾٙم  ف سٌُّٙ اـنؤٙـح، واـٌتقدؤٙت  ؽرط

اإلساللٓٛ اـتل أتػ اإلسالم  ٕؽراد لـ اـؤدطٙة لؤـ اـتجؤٙر، ـؤٓس حلؽؤراد لؤـ اـؤدطٙة 

اـيُؤؤؤ ء ؿؤؤؤ  ؿؤؤؤٙن اـرسؤؤؤقل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم يرسؤؤؤؾ ؿؤؤؤ  ؽيؤؤؤؾ  ؤؤؤٙـٍراء اـًؤؤؤٌيع اـؤؤؤذيـ 

حلرسؤُْؿ ـُؤدطقة، ؽْؤذا جقا ّؤٙ طؤـ تُؤؤؽ اـًٌُؤٌٛ اـيٍُٓؤٛ، ؽٓجؤٚ حلن ٌُٔؤٜ ٔىؤؤر ؿ 

اآٍٍٛ حلن ـُيٍؾ ددودًا ٓ جيقز حلن يتيدا ٙ ل واؾع اإلًٔٙن ؽهالً طـ   غ  ذه

 واؾع ذييٛ اإلسالم.

 : .. (  17: 40/ 850) اهلدى والنور /



 سؤاالت أبي احلسن للصيخ يف املسائل املنهحية ------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

30 

 

 حٕه البدعٛ ٔضٕابطّا

صٓؤؤؤٚة شؤؤؤٓخّٙ ل لًؤؤؤٕـٛ اـٌدطؤؤؤٛ وؿؤؤؤالم اإللؤؤؤٙم اـمؤؤؤٙصٌل ل ؾٓقد ؤؤؤٙ  لداخُؤؤؤٛ:

ؿر ؤٙ شؤٓخ اإلسؤالم ا ؤـ تِٓٓؤٛ ل وآدرتازات هبذه اـٍٓقد طـ ؼ  ٙ،  ّٙ ؿُِٛ ذ

( ؽِْؤؤٜ لّْؤؤٙ ؽْؤؤً  حلؾؤؤر ه طُؤؤَٓؿ حلوًٓ وحلذؿؤؤر 80اـٌتؤؤٙوى ا؛ؤؤزء اـثال ؤؤع صؤؤٌحٛ )

 ـَؿ لٙ ضْر يل  ؿ تقوحقن اـنقاب يل  ٙرك اهلل ؽَٓؿ.

 تٌهؾ.  اـمٓخ: 

ؾٙل شٓخ اإلسالم ا ـ تِٓٓٛ رمحف اهلل: وهلذا ؿٙن  يض اـيُ ء يٍقل  لداخُٛ:

ٛ واختالؽْؿ رمحٛ واسيٛ، وؿٙن طِر  ـ طٌؤد اـيزيؤز يٍؤقل:  بٙطْؿ دجٛ ؾٙصي

لؤؤؤٙ ينؤؤؤين حلن حلصؤؤؤحٙب رسؤؤؤقل اهلل طُٓؤؤؤف اـنؤؤؤالة واـًؤؤؤالم   بتٌُؤؤؤقاأ ٕ ؤؤؤؿ  ذا 

اجتِيقا طىل ؾقل ؽخٙـٌْؿ رجؾ ؿٙن وؤًٙٓ، و ذا اختٌُؤقا ؽٕخؤذ رجؤؾ  ٍؤقل  ؤذا 

 ورجؾ  ٍقل  ذا ؿٙن ل إلر سيٛ.

 ٓس ـٌٍُٓف حلن  ِؾ اـّٙس طىل لذ ٌف.وؿذـؽ ؾٙل ؼ  لٙـؽ لـ إلِٛ: ـ

ؿُِٛ طِؤر  ؤـ طٌؤد اـيزيؤز طؤىل اؽؤرتاض ًٔؤٌتْٙ  ـٓؤف حلو صؤحٛ ًٔؤٌتْٙ  ـٓؤف، ضْؤر 

يل حلٔؤؤؤف ٓ  َؤؤؤؿ طؤؤؤىل ؽيؤؤؤؾ لؤؤؤـ إؽيؤؤؤٙل  ٕٔؤؤؤف  دطؤؤؤٛ، حلو طؤؤؤىل ؽٙطُؤؤؤف  ٕٔؤؤؤف لٌتؤؤؤدع  ذا 

 ًٙ ؿٙٔؤؤٜ ايبًؤؤٕـٛ خالؽٓؤؤٛ  ؤؤع اـنؤؤحٙ ٛ، ؽؤؤٗذا اختٌُؤؤقا ؽْٓؤؤٙ و ن ؿؤؤٙن اـٍؤؤقل لرجقدؤؤ

هبؤؤؤذا اـٍؤؤؤقل ايبرجؤؤؤقح ؽٗ ؤؤؤٙ ٓ تًؤؤؤِك  دطؤؤؤٛ هلؤؤؤذا اـٍؤؤؤقل حلو يبؤؤؤـ يٍؤؤؤقل ـؤؤؤق وحلخؤؤؤذ 
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 طٜ  ذا ـزلؽ تٌديع اـذي ؾٙل هبذا لـ ؾٌؾ،  ؾ  ذا ؿالم صحٓح يٙ شٓخّٙ؟  د  

حلوًٓ:  ؤؤؤؾ اخلؤؤؤالف ايبؤؤؤذؿقر ل  ؤؤؤذه أ ؤؤؤٙر حلو ل  يهؤؤؤْٙ  ؤؤؤق ٌٔؤؤؤس  اـمؤؤؤٓخ: 

ِْٗن َتَّؤؤؤؤؤَٙزْطُتؿْ ﴿اخلؤؤؤؤؤالف ايبؤؤؤؤؤذؿقر ل أيؤؤؤؤؤٛ اـَريِؤؤؤؤؤٛ:  وُه  َِغ اهلل ِ  َؽؤؤؤؤؤ ُرد   َؽؤؤؤؤؤ
ٍ
ء ِل َرْ

قلِ  ُسؤؤ  غ نخؤؤر أيؤؤٛ؟ حلطتٍؤؤد حلن ا؛ؤؤقاب واوؤؤح ـؤؤدى ااؤؤٙضيـ  [54]النسرراء:﴾َواـر 

ًٙ  ٕٔف: ٓ، و ٓٙن  ذا: اخلالف ايبذؿقر ل  ذه أ ٙر  ق خالف ـؤٓس  ّؤٙك  بٓي

ٔؤؤؤؤص لؤؤؤؤع حلدؤؤؤؤد ايبختٌُؤؤؤؤع..  ؤؤؤؤذا اخلؤؤؤؤالف ايبؤؤؤؤذؿقر  ّؤؤؤؤٙ، ييّؤؤؤؤل: خؤؤؤؤالف اـؤؤؤؤرحلي 

ًٙ ل ؿتؤٙب اهلل حلو ل دؤديٝ رسؤقل وآجتْٙ د ٓ ييٙرض رحلي لؤـ  ؤذه أراء ٔنؤ

 ،  ذا حلوًٓ.¢اهلل 

ًٙ:  ذا ؿؤؤٙن ًٙ  و ٙٔٓؤؤ ٓ جيؤؤقز إخؤؤذ  ؤؤف وااٙـؤؤٛ اإللؤؤٙم اـؤؤذي ؾؤؤٙل  ؤؤرحلي خؤؤٙـػ ٔنؤؤ

ًٙ، حللؤؤؤٙ  ن   يَؤؤؤـ  ّؤؤؤٙك ٔؤؤؤص ؽؤؤؤال شؤؤؤؽ حلن   ؤؤؤذه واطتٌؤؤؤٙره رمحؤؤؤٛأ ٕٔؤؤؤف خؤؤؤٙـػ ٔنؤؤؤ

وـف حلن يٕخذ  ٕي ؾقل شؤٙء لؤـ  ؤذه إؾؤقال، ايبًُؿ وااٙـٛ  ذه ـف  ذه اـًٙطٛ، 

ـَـ ٔحـ ـّؤٙ ذوط ذؿرٔٙ ؤٙ ل  يؤض ايبّٙسؤٌٙت ـًؤد  ؤٙب اتٌؤٙع اهلؤقى.. حلن ٓ 

يٕخذ لـ  ذه إؾقال لٙ ؿٙن حلشْك ـًٌّف و ٔ  يٕخؤذ لؤـ  ؤذه إؾؤقال لؤٙ توِؤئـ 

  ـٓف ًٌٔف ويّػح ـف صدره.

ًٙ حلوًٓ  ًٙ ٓ ٌٔؤؤؤدع اقز ٓ جيؤؤؤ :ؽؤؤؤٗذا ؿؤؤؤٙن  ذًا  ؤؤؤذا اخلؤؤؤالف بؤؤؤٙـػ ٔنؤؤؤ تٌٙطؤؤؤف، و ٙٔٓؤؤؤ

اـٍٙلؾ  خالف اـّص، و ن ؿّٙ ٍٔقل:  ن ؾقـف  دطٛ، وحلٔٙ حلؽؤرق  ؤع حلن ٍٔؤقل: ؽؤالن 

وؾع ل اـٌَر وؽالن ؿٌر، وؿؤذـؽ ؽؤالن وؾؤع ل اـٌدطؤٛ وؽؤالن لٌتؤدع، ٓأ ّٕٔؤل 

حلؽْؿ وحلؿرر طىل لًٙليَؿ دتك ٓ تًّقن طجِتل وحلـٌٙٔٓتل، ؽٕؾقل: ؽالن لٌتدع 

ذـؽ حلٔف وؾع ل  دطٛ،  ق لـ شٕٔف حلٔف يٌتؤدع.. لٌتؤدع اسؤؿ ؽٙطؤؾ  ؤذا، ـٓس ليّٙه 

ؿ  ـق ؾُّٙ ؽالن طٙدل ـٓس ليّٙه : حلٔف طدل لرة واددة ل دٓٙتف ؽٕخذ  ذا آسؿ 
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 اـٌٙطؾ ؽٍٓؾ ؽٓف طٙدل و غ نخره.

ن ايبجتْؤد ؾؤد يٍؤع ل اـٌدطؤٛ وٓ شؤؽ، ـَؤـ ٓ حلـقلؤف هبؤٙ  ؽٙـٍند: حلٔٙ حلؾؤقل: 

ًٙ، حللٙ  ذا   يَؤـ  ّؤٙك حلي ٔؤص  وٓ حلصُؼ طُٓف اسؿ لٌتدع،  ذا ؽٓ   ذا خٙـػ ٔن

وؿٙن آجتْٙد لٌذوًٓ ـَؾ ايبتخٙـٌع  ٖٓء ؽٕٔٙ حلطتٍد حلن اـَالم هبؤذا اـٍٓؤد ل 

 محُف. 

 ؿالم طِر  ـ طٌد اـيزيز؟ لداخُٛ:

حلي ٔيؤؤؤؿ، ل محُؤؤؤف حلي ٔيؤؤؤؿ، حللؤؤؤٙ تيِِٓؤؤؤف ؿؤؤؤ  يٌيؤؤؤؾ حل ؤؤؤؾ اـٌدطؤؤؤٛ ؽيؤؤؤالً  اـمؤؤؤٓخ: 

يٙروؤقن اـًؤّـ  ِثؤؾ  ؤذه آختالؽؤٙت، ويؤقردون طُْٓؤٙ ااؤديٝ اـؤؤذي واـؤذيـ ي

محؤؤؾ  ؤؤذا ااؤؤديٝ ـؤؤق   شاخؤؤتالف حللتؤؤل رمحؤؤٛ»تيؤؤرف حلٔؤؤف وؤؤيٓػ وٓ حلصؤؤؾ ـؤؤف: 

 صح  ّٙ.. محؾ  ذا ااديٝ ـق صح  ّٙ. 

 . ل لًٕـٛ اجتْٙديٛ ـٓس ؽْٓٙ ٔص، خٙـػ ؽْٓٙ حلدد ايبجتْديـ  ذا اـّص لداخُٛ:

 حلي، ٔيؿ.  اـمٓخ: 

ًٙ لـ اـَالم طىل صحتف؟  ُٛ:لداخ  لـ ٔٙدٓٛ  ذا إ ر شٓخّٙ تذؿر شٓئ

ٓ واهلل لٙ حلذؿؤر، ـَؤـ حلذؿؤر حلن  ؤذا لؤروي ل ؿتؤٙب جؤٙلع اـيُؤؿ ٓ ؤـ  اـمٓخ: 

 طٌد اـرب. 

  ٓٙن اـيُؿ وؽهُف.  لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ. اـمٓخ: 

 : .. ( 31: 58/ 850) اهلدى والنور /
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 حٕه إقاوٛ بعض الٍاع لمخدٔد

شٓخّٙ  ّٙ  يؤض اـمؤٌٙب ل ؽؤرتة لؤـ اـٌؤرتات ور ؤ  تَؤرر ل  يؤض  لداخُٛ:

اـٌُؤؤؤدان  ذا رحلوا اـرجؤؤؤؾ يػؤؤؤب اخلِؤؤؤر ل اـمؤؤؤٙرع ييؤؤؤ قٔف ويٕخذؤؤؤؤف ويٍِٓؤؤؤقن 

طُٓف ااد  ؿ حلًٌْٔؿ، ؽٗذا رحلوا رجالً يٌيؾ رء يٍقل  ؾٙلٛ اادود و ذا حللر ٓ 

 ًٌٔؤف ليوؤؾ هلؤذه ااؤدود  ٕل ، دتؤك ـؤق سؤُِّٙ  ٕٔؤف يؤرتٌط  ؤٕل  إلؤ ـف ارتٌٙط 

تََوْيُتؿْ ﴿ؽؤؤؤّحـ ٍٔؤؤؤٓؿ حللؤؤؤر اهلل:  ٙ اْسؤؤؤ قا اهلل َ َلؤؤؤ ٍُ ٙت  ، لؤؤؤٙ  ؤؤؤل ٔنؤؤؤٓحتَؿ [16]التغرررابن:﴾َؽؤؤؤ

 ـُمٌٙب ل  ذا اـٌٙب؟ 

حلٔؤؤٙ ٓ حلدري لؤؤٙ سؤؤٌؼ حلن تَُِّؤؤٙ ل لثؤؤؾ  ؤؤذه اـٍهؤؤٓٛ وذؿرٔؤؤٙ ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ  اـمؤؤٓخ: 

ت  ؤؤذه ايبّٙسؤؤٌٛ، وحلٔؤؤف ؿؤؤٙن يٍؤؤٓؿ  ؤؤذه ااؤؤدود، حلضؤؤـ حلٔؤؤف ل  يؤؤض ايبجؤؤٙـس جؤؤٙء

 وخالصٛ اـَالم اـذي اذؿره: حلٔف بتُػ إلر  ع طق وطق. 

 ٔيؿ ؾد ذؿر قه لـ ؾٌؾ.  لداخُٛ:

صٓؤؤؤٚة بتُؤؤؤػ إلؤؤؤر  ؤؤؤع طقؤؤؤ وطقؤؤؤ، و ؤؤؤع دؤؤؤٙؿؿ ونخؤؤؤر..  ؤؤؤع حلن  اـمؤؤٓخ: 

ؤؤؤ يَؤؤؤقن ااؤؤؤٙؿؿ يَ  ه حلو طؤؤؤىل إؾؤؤؤؾ يًؤؤؤِح ـؤؤؤٌيض حل ؤؤؤؾ اـيُؤؤؤؿ  ؤؤؤٕن يتؤؤؤقغ  ؾٙلؤؤؤٛ ُن 

ٍذ ؽؤٓ  حلضؤـ: لؤـ حلجؤؾ ذـؤؽ ؿٙٔؤٜ اـٍهؤٙة وؿؤٙن ايبٌتؤقنأ ٕن اادود، وؾُّٙ يقلئ

ااؤؤؤؤٙؿؿ اـقادؤؤؤؤد اـراطؤؤؤؤل إول ٓ يَِّؤؤؤؤف حلن يٍؤؤؤؤٓؿ  ؤؤؤؤذه ااؤؤؤؤدود ؽْؤؤؤؤق يّٓؤؤؤؤٚ لّٙ ؤؤؤؤف 

اـٍهؤٙة حلو ايبٌتؤؤع حلو لؤؤٙ شؤؤٙ ف ذـؤؤؽ، ؽؤؤٗذا وجؤؤد  ّؤؤٙك لثؤؤؾ شؤؤٓخ اإلسؤؤالم ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ 

يٖيؤده ويٌؤٙرك يٌّذ اادود وااٙؿؿ ٓ يٍػ دجر طثرة ل صريٍف  ؾ ؾؤد يدطِؤف و
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ـف سيٓف ؽْذا ٔي   ق يَقن، حللٙ  ن ؿٙن إلر طىل خالف ذـؽ ؽّحـ ٍٔؤقل هبؤذه 

ايبّٙسؤؤٌٛ:  ؾٙلؤؤٛ ااؤؤدود ـُحؤؤٙؿؿ وـؤؤٓس ـٌُؤؤرد وإؽؤؤرادأ ٕن ل اآٍٍؤؤٛ اـتقسؤؤع 

 ًٕ ًٕ.. وـؤؤق خوؤؤ ل  ؤؤذه اإلؾٙلؤؤٛ ؾؤؤد يقجؤؤد ؽتّؤؤٛ خٙصؤؤٛ ؽؤؤٓ   ذا ؾتؤؤؾ شؤؤخص وـؤؤق خوؤؤ

ٙتؾ ؽهالً ط   ذا ؿٙن ؾٙتؾ طِؤد ؽّْؤٙ تهؤؾ إ ؤقاء وحلريد  ؾٙلٛ ااد طىل  ذا اـٍ

وٓ يًتوٓيقن حلن يتٕٔقا وحلن يتحٍٍؤقا  ؤؾ ؿؤٙن اـٍتؤؾ طِؤدًا..  ؤؾ ؿؤٙن خوؤٕ ؽتؤزداد 

اـٌؤؤتـ  ؤؤع اـٌٍٙلؤؤؾ خٙصؤؤٛ  ذا ؿؤؤٙن  ّؤؤٙك طمؤؤٙلر لتيٙديؤؤٛ لتٌٙؼهؤؤٛ ؽًٓؤؤتِر اـثؤؤٕر  ؤؤع 

 اـٌٍٙلؾ ور   ؾرون ؿث ة و يٓدة وصقيُٛ.

ٛ اادود  ؿ ـُحَٙم  ٓ ل دٙـٛ لؤـ ااؤٙٓت اـتؤل ٓ ـذـؽ ؽٕٙصؾ ل  ؾٙل

يرتتٚ لّْٙ ؽًٙد  ع ااٙؿؿ وايبحَقم لـ جْٛ وؽًٙد  ؤع ايبحَؤقلع حلًٌٔؤْؿ 

 لـ جْٛ حلخرى. 

 : .. (37: 25/ 850) اهلدى والنور /
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 اضتباحٛ أوٕاه الهفاز

ثالً لٙ شٙء اهلل،  يض اـمٌٙب يٙ شٓخّٙ ل  يض ا؛ طٙت يٍقـقن لؤ لداخُٛ:

 ذا ؿؤؤٙن اـّؤؤٙس ؿٌؤؤٙرًا ؽٓجؤؤقز ـّؤؤٙ حلن ٕٔخؤؤذ حللؤؤقاهلؿ.. جيؤؤقز ـّؤؤٙ حلن ٕٔخؤؤذ سؤؤٓٙرهتؿ.. 

ًٙ يرؿؤؤٚ  ؤؤق سؤؤٓٙرتف ويِفؤؤ، ويٍقـؤؤقن:  يّؤؤزل اـرجؤؤؾ يقؾؤؤػ سؤؤٓٙرتف ـٓمؤؤرتي شؤؤٓئ

ًٙ هلؤؤؤٖٓء وٓ سؤؤؤٓ  اـؤؤؤٌالد   ؤؤؤٖٓء ؿٌؤؤؤٙر واـَؤؤؤٙؽر ييّؤؤؤل محؤؤؤٙرب سؤؤؤقاًء ؿؤؤؤٙن محٙر ؤؤؤ

ـ يٍؤؤٙل طُؤؤْٓؿ حل ؤؤؾ اـًؤؤٓٙدٛ وؼؤؤ  ذـؤؤؽ، اإلسؤؤاللٓٛ اـتؤؤل يٕتْٓؤؤٙ لؤؤـ.. ييّؤؤل: اـؤؤذي

يٍقل:  ٖٓء يٕتقن يًٌدون ل إرض ويًٌدون ل اـٌالد ويًتيِؾ ليْؿ  ذه 

إشؤؤٓٙء،  ذا وجؤؤد ؽرصؤؤٛ اَؤؤـ حلن يٍؤؤتُْؿ، حلو اَؤؤـ حلن ينؤؤق سؤؤٓٙرتف حلو ينؤؤق 

  ه إشٓٙء ييّل جٙلزة ل اـػييٛ؟لٙـف حلو يٌيؾ حلي رء،  ؾ  ذ

حلوًٓ:  ؤؤؤؤؤؤٖٓء صؤؤؤؤؤؤحٓح ؿٌؤؤؤؤؤؤٙر وحلؽًؤؤؤؤؤؤدوا ل إرض ـٌتؤؤؤؤؤؤٛ ٓ جيؤؤؤؤؤؤقز، ا اـمؤؤؤؤؤؤٓخ: 

واسؤؤؤتيِروا اـؤؤؤٌالد و غ نخؤؤؤره، ـَؤؤؤـ لؤؤؤع إسؤؤؤػ  ؤؤؤؿ يؤؤؤدخُقن  الدٔؤؤؤٙ  ٕلؤؤؤٙن لؤؤؤـ 

ااَؤؤؤؤٙم  ؤؤؤؤٖٓء اـىُِؤؤؤؤٛ، ودّٓئؤؤؤؤٍذ ؽْؤؤؤؤٖٓء يؤؤؤؤدخُقن ل ؾًؤؤؤؤؿ ايبيٙ ؤؤؤؤديـأ ٕٔؤؤؤؤف ٓ 

 بٌٙؿؿ حلن اـٌَٙر طّد اـٌٍْٙء يًٍِّقن  غ  ال ٛ حلؾًٙم:

 محٙر ع، وليٙ ديـ، وذلٓع.

لؤؤؤع إسؤؤؤػ   يٌؤؤؤؼ ذلٓؤؤؤقن  ّؤؤؤٙ،  ٔؤؤؤ  لثؤؤؤؾ لؤؤؤٙ ؾؤؤؤٙل ذاك اـرتؿؤؤؤل: ) ٌزؤؤؤ  ر ؤؤؤر( 

صؤؤٙروا لؤؤقاصّع، ٓ ؽؤؤرق  ؤؤع لًؤؤُؿ و ؤؤع ؿؤؤٙؽر، و ؤؤذا لؤؤـ بُؤؤٛ حتؤؤقير إـٌؤؤٙظ 

إلوٙطٛ اـتًِؽ  ٙـديـ واـتحِس ٕدَؤٙم اـؤديـ، لؤقاصـ ٓ تٍؤقل ٔقؤاين.. ٓ 
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قـؤؤقا: اـؤؤديـ هلل واـؤؤؤقصـ ـّقؤؤأٓٛ لؤؤٙذا يٍاَُِؤؤٛ اـتٍؤؤقل هيؤؤقدي.. ٓ ؽؤؤرق، و ؤؤذه 

 ـُجِٓع. 

 واـقصـ ـُجِٓع.  لداخُٛ:

لؤؤؤؤؤؤٙ هلل هلل، ولؤؤؤؤؤؤٙ ـٍٓقؤؤؤؤؤؤ ـٍٓقؤؤؤؤؤؤ، اهلل حلؿؤؤؤؤؤؤربة ٔقؤؤؤؤؤؤأٓٛ يوٌٍق ؤؤؤؤؤؤٙ طؤؤؤؤؤؤىل  اـمؤؤؤؤؤؤٓخ: 

 ايبًُِع  ِثؾ  ذه إـٌٙظ.

ايبْؤؤؤؤؤؿ: ذلٓؤؤؤؤؤقن اـٓؤؤؤؤؤقم ٓ يقجؤؤؤؤؤد  ٔؤؤؤؤؤ  لقاصّؤؤؤؤؤقن، ـَؤؤؤؤؤـ يقجؤؤؤؤؤد أن ليٙ ؤؤؤؤؤدون 

و ؤؤع  ؤؤٖٓء ايبحؤؤٙر ع، ؽؤؤ  دام  اتٌٙؾؤؤٙت تٍؤؤٙم لؤؤع إسؤؤػ  ؤؤع ااَؤؤٙم ايبًؤؤُِع

حل ؿ دخُقا  الدٔٙ  ٕلٙن ؽال جيؤقز ـّؤٙ حلن ًٔؤدر هبؤؿ ٓ ل لؤٙهلؿ وٓ ل حلطراوؤْؿ 

لـ ؾتؤؾ ليٙ ؤدًا »وٓ ل رء اٙ يي ؿ، و ّٙ يٕيت ؾقـف طُٓف اـنالة واـًالم: 

ليٙ ؤدًا ل  شل ؿّْف   يرح رالحؤٛ ا؛ّؤٛ، و ن ر ْؤٙ ـتقجؤد لؤـ لًؤ ة لٙلؤٛ طؤٙم

 .ش  يرح رالحٛ ا؛ّٛ، و ن ر ْٙ ـتقجد لـ لً ة لٙلٛ طٙم»ّْف.. ل حللٙٔف ؿ

ؽال جيقز آطتداء، و ذا لع إسػ ؽمق لثؤؾ  ؤذه اـّىريؤٛ  ؤع ؿثؤ  لؤـ حلؽؤراد 

 ايبًُِع اـٓقم سٌٌف ييقد  غ نؽتع ؽٓ  حلرى:

 أؽٛ إوغ:  ق ا؛ْؾ  ٕدَٙم اـديـ.

ايبًُِع دٓٝ حل ؿ حلصٌحقا ٓ  رلؤقن وٓ  أؽٛ اـثٙٔٓٛ: ؼٌُٜ ايبٙديٛ طىل

ًٙأ وـؤذـؽ ؿثؤرت طّؤدٔٙ اـٌّؤقك اـر قيؤٛأ ذـؤؽ ٕن مهْؤؿ بؤع ايبؤٙل   ُُقن طُِٓ

 ذا تٌٙييتؿ  ٙـيّٓٛ، وحلخؤذتؿ حلذٔؤٙب اـٌٍؤر وروؤٓتؿ »ؿ  ؾٙل طُٓف اـنالة واـًالم: 

دتؤؤؤك   ؤؤؤٙـزرع، وتؤؤؤرؿتؿ ا؛ْؤؤؤٙد ل سؤؤؤٌٓؾ اهلل سؤؤؤُط اهلل طُؤؤؤَٓؿ ذًٓ ٓ يّزطؤؤؤف طؤؤؤَّؿ

اـتٌؤؤٙيع  ٙـيّٓؤؤٛ ؽؤؤٍٙش ل  يؤؤض اـؤؤٌالد اإلسؤؤاللٓٛ و ٌتؤؤٙوى لؤؤـ  شترجيؤؤقا  غ ديؤؤَّؿ
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 يض اـيُ ء.. ٓ ٔتحدث أن طـ اـر ٙ ايبَمقف و ٔ  طـ  ٓع اـيّٓٛ، لٙ سٌٚ 

 ؤؤؤذا اـر ؤؤؤٙ ؼؤؤؤ  ايبَمؤؤؤقف ؽهؤؤؤالً طؤؤؤـ اـر ؤؤؤٙ ايبَمؤؤؤقف؟  ؤؤؤق دؤؤؤٚ اـؤؤؤدٔٓٙ وؿرا ٓؤؤؤٛ 

سؤؤتتداطك » ؤؤق ؾقـؤؤف طُٓؤؤف اـًؤؤالم:  ايبؤؤقت ؿؤؤ  جؤؤٙء ل ااؤؤديٝ اـنؤؤحٓح أخؤؤر،

طُؤؤؤَٓؿ إلؤؤؤؿ ؿؤؤؤ  تتؤؤؤداطك إؿُؤؤؤٛ  غ ؾنؤؤؤيتْٙ، ؾؤؤؤٙـقا: حلولؤؤؤـ ؾُؤؤؤٛ ٔحؤؤؤـ يقلئؤؤؤٍذ يؤؤؤٙ 

رسؤؤؤقل اهلل؟ ؾؤؤؤٙل: ٓ، حلٔؤؤؤتؿ يقلئؤؤؤذ ؿثؤؤؤ  وـَؤؤؤَّؿ ؼثؤؤؤٙء ؿًثؤؤؤٙء اـًؤؤؤٓؾ، وـّٓؤؤؤزطـ اهلل 

اـر ٌؤؤؤٛ لؤؤؤـ صؤؤؤدور طؤؤؤدوؿؿ، وـٍٓؤؤؤذؽـ ل ؾُؤؤؤق َؿ اـؤؤؤق ـ، ؾؤؤؤٙـقا: ولؤؤؤٙ اـؤؤؤق ـ يؤؤؤٙ 

ؽحٚ اـدٔٓٙ  ق اـًٌٚ اـثٙين اـذي  شٙل: دٚ اـدٔٓٙ وؿرا ٓٛ ايبقترسقل اهلل؟ ؾ

 ِؾ  ٖٓء اـمٌٙب طىل استحالل  ٖٓء اـٌَٙر اـذيـ يدخُقن  الد ايبًؤُِع 

  ٙتٌٙق و ِيٙ دة  ّْٓؿ و ع ااَٙم.

ـَؤؤؤـ إلؤؤؤر وصؤؤؤؾ  غ لؤؤؤٙ  ؤؤؤق حلخوؤؤؤر لؤؤؤـ ذـؤؤؤؽ..   ؤؤؤؿ يًؤؤؤتحُقن لؤؤؤٙل اـدوـؤؤؤٛ 

  ؾٓؤؾ ل شؤٕٔف ؽْؤق لؤّْؿ وؽؤْٓؿ طؤىل دؤد ؾؤقل ااٙؿِٛ ل  ُد ؿ و ق دٙؿؿ لْ

ايبثؤؤؤؾ اـيؤؤؤٙلل اـًؤؤؤقري: دود اخلؤؤؤؾ لّؤؤؤف ؽٓؤؤؤف، ؽيؤؤؤالم ينؤؤؤؾقن اـَْر ؤؤؤٙء وينؤؤؤؾقن 

ايبٓؤؤٙه ولؤؤٙ شؤؤٙ ف ذـؤؤؽ؟ حلن لؤؤٙل اـدوـؤؤٛ دؤؤالل.. لؤؤٙل اـدوـؤؤٛ  ؤؤق لٙـؤؤؽ ولؤؤٙل ؽؤؤالن 

وؽالن ـٓس ـُدوـٛ لٙل، ؽْل حللقاـّٙ ٔحـ، ؽٕٜٔ دّٓ  تنق لـ اـدوـٛ لٙ تنق 

رلؤؤٓس اـدوـؤؤٛ و ٔؤؤ  لؤؤـ  ِؤؤقع حلؽؤؤراد اـمؤؤيٚ اـؤؤذيـ  َِْؤؤؿ  ؤؤذا ااؤؤٙؿؿ  لؤؤـ

ًٙ، وهبذا اـٍدر ؿٌٙيٛ  ن شٙء اهلل.   ايبًُؿ وـق ؿٙن لًًُ  جًراؽٓ

تؤؤؤؤٙ ع، ييّؤؤؤؤل: ٓ زـّؤؤؤؤٙ ل اـًؤؤؤؤٖال  ؤؤؤؤذا يؤؤؤؤٙ شؤؤؤؤٓخّٙة  ؤؤؤؤؾ ااَؤؤؤؤؿ يتًؤؤؤؤ   لداخُؤؤؤؤٛ:

يْؤد وحللؤٙن، دٌىَؿ اهلل ـق ؿٙن ااؤٙؿؿ ؾؤد  ُؤغ اـٌَؤر آطتٍؤٙدي وحلدخؤؾ  ؤٖٓء  

  ؾ ااَؿ يتً ؟ 

 ٓ يتً أ ٕٔف سٓرتتٚ وراء ذـؽ لٌٙسد حلخرى.  اـمٓخ: 
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 صٓٚة واوح ٕ ٙ سترتتٚ طىل ذـؽ لٌٙسد حلخرى.  لداخُٛ:

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

 لـ  ٙب ايبٌٙسد. لداخُٛ:

 ٔيؿ.  اـمٓخ: 

ًٛ ؽؤؤؤؤؤٓ  يتنؤؤؤؤؤؾ  ٙـثؤؤؤؤؤٕر  لداخُؤؤؤؤؤٛ:  أن يبؤؤؤؤؤٙ ااِؤؤؤؤؤد هلل سؤؤؤؤؤِيٜ جؤؤؤؤؤقا َؿ وخٙصؤؤؤؤؤ

 وؽٓ  يتنؾ أن  ٙـَْر ٙء وايبٓٙه واـذي يٌيُف اـمٌٙب. اـٌٍظ، 

 ييّل: ؿٙن  ذا ل اـَتٙب لًوقرًا.  اـمٓخ: 

ااِؤؤؤد هلل، ذؿؤؤؤرت اـؤؤؤذيـ يرلؤؤؤقن حل ؤؤؤؾ اـيُؤؤؤؿ اـٌَؤؤؤٙر حل ؤؤؤؿ ٓ ييرؽؤؤؤقن  لداخُؤؤؤٛ:

واؾؤؤع إلؤؤٛ، و ٔؤؤ   ؤؤؿ ييٓمؤؤقن ل  يؤؤض إشؤؤٓٙء خؤؤذوا لؤؤّْؿ ؽتؤؤٙوى ليّٓؤؤٛ ؽؤؤٓ  

ٙ ؽؤؤٓ  يتنؤؤؾ  ؤؤٕلراض إلؤؤٛ وحلدَٙلْؤؤٙ وواؾيْؤؤٙ وؿؤؤذا، يتنؤؤؾ  ٕدَؤؤٙم ذطٓؤؤٛ، حللؤؤ

وؿؤؤذا ؽؤؤال يٖخؤؤذ لّؤؤف  ؤؤذا اـفؤؤء، ؽؤؤٙهلل ايبًؤؤتيٙن اهلل ايبًؤؤتيٙن ؿؤؤؿ جيؤؤقرون وؿؤؤؿ 

 يىُِقن وـَـ ًٕٔل اهلل حلن هيديّٙ و يٙ ؿ ويردٔٙ  ـٓف لردًا بٓالً. 

 .: .. (40:  15/ 850) اهلدى والنور /

 ء حلرجئ  غ نخر ايبجُس. طظ دًـ: حلؾقل حل ق دٙتؿ ؿٙن طّده ر

 ٔيؿ، حلطوّٓٙ ّٔىر.  اـمٓخ: 

 حللٙ  يد: ¢حل ق دٙتؿ: صٓٚة ااِد هلل واـنالة واـًالم طىل رسقل اهلل 

يٙ شٓخ دٌىؽ اهلل حلٔٙ ٓزلٜ اـمٓخ لٌٍؾ ؾدر سٌع سّع حلو حلؿثر لـ ذـؽ ؾٌؾ 

ًٙ، وحلٔؤؤٙ حلريؤؤد حل ٍٔؤؤؾ لؤؤٙ دقـؤؤٜ  غ لرؿؤؤز حلخّٓؤؤٙ اـمؤؤٓخ حلس ااًؤؤـ دٌىْؤؤؿ اهلل بٓيؤؤ
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 ـٓؤؤؤؽ  ؤؤؤذا ؽٙـمؤؤؤٓخ لٌٍؤؤؤؾ دٌىؤؤؤف اهلل، ييّؤؤؤل: لؤؤؤٙ رحليؤؤؤٜ حلدؤؤؤدًا لثُؤؤؤف جيُؤؤؤؽ و ٌؤؤؤؽ 

 وييرف لٙ ـؽ. 

  ٙرك اهلل.  اـمٓخ: 

حل ؤؤؤق دؤؤؤٙتؿ: ييّؤؤؤل: لؤؤؤـ سؤؤؤٌؼ اـٍؤؤؤدم ل  ؤؤؤذا اـٌؤؤؤٙب،  ؤؤؤؾ يقؤؤؤح ويٍؤؤؤقل: اـمؤؤؤٓخ 

دٌىؤؤؤف اهلل  ؤؤؤق  لؤؤؤٙم  ؤؤؤذا اـيقؤؤؤ و ؤؤؤدد  ؤؤؤذا اـقؾؤؤؤٜ، و ؤؤؤق حلول لؤؤؤـ حلخؤؤؤذ  ٕيؤؤؤديّٙ، 

سؤؤؤؤؤٌحٙٔف وتيؤؤؤؤؤؤٙغ  ؤؤؤؤؤؤؿ  جْؤؤؤؤؤقده  ؤؤؤؤؤؤذه اـَتؤؤؤؤؤؤٚ واـتحٍٍٓؤؤؤؤؤؤٙت و ؤؤؤؤؤذا لؤؤؤؤؤؤـ ؽهؤؤؤؤؤؤؾ اهلل 

واـنحٓح واـهيٓػ واخل  اـٌَ ، دتك لرة لـ ايبرات ؾٙل  َؤالم حلؾؤقل ليّؤٙه 

ؾٙل: أن اـمٓخ ااِد هلل  ذا جٙءه لـ حل ؤؾ اـٌؤدع لؤـ يؤتَُؿ طؤىل ؿتٌؤف ؾؤٙل: ؽْؤق 

ًٙ وؾؤؤٙلؿ طؤؤىل يؤؤداؽ ع طؤؤـ يّؤؤٙؽح طّْؤؤٙ، ييّؤؤل: ليّؤؤك ؿاللؤؤؽ حلٔؤؤف نخؤؤذ ؿٕٔؤؤف نخؤؤذ ؽٕسؤؤ

اـًؤؤّٛ وطؤؤـ ؿتٌؤؤف، ؽؤؤٗذا حلتؤؤٓح ٕ ؤؤؾ اـٌؤؤدع ؽؤؤٗ ؿ سؤؤٓتَُِقن ل ؿتؤؤٚ اـمؤؤٓخ، ؽيؤؤىل 

حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ حلن يمؤؤؤِروا طؤؤؤـ سؤؤؤقاطد ؿ ويًؤؤؤتيدوا ـُؤؤؤدؽٙع طؤؤؤـ اـًؤؤؤّٛ وطؤؤؤـ ؿتؤؤؤٚ 

 ؤؤٖٓء اـؤؤذيـ  ؤؤؿ ييتؤؤربوا  ؤؤؿ  ؾؤؤٙدة  ؤؤذا اـزلؤؤٙن ل  ؤؤذا ايبٓؤؤدان، ؽؤؤٕردت يؤؤٙ شؤؤٓخ 

جؤؤدًا اهلل اـؤؤذي ييُؤؤؿ حلّٔؤؤٙ ٔحؤؤٌَؿ  هبؤؤذه اـَُِؤؤٛ ـتٌُؤؤغ لّزـؤؤٛ اـمؤؤٓخ طّؤؤدكأ ٕٔؤؤف لْؤؤؿ

 حلؿثر لـ ن ٙلّٙ. 

 اهلل جيزيؽ اخل .  اـمٓخ: 

 حل ق دٙتؿ: حلي واهلل. 

 اهلل يٌٙرك ؽٓؽ.  اـمٓخ: 

حل ق دٙتؿ: ؽحتؤك ٓ.. ييّؤل: ؾنؤدي  يؤض إدٓؤٙن ؾؤد ر ؤ  اـمؤٓخ يًؤٕل لؤثالً 

ؼؤؤ  تيؤؤرف  اجتْؤؤٙداتَؿ واجتْؤؤٙد اـيُؤؤ ء ل  يؤؤض إدٙديؤؤٝ ـؤؤق رحلى لؤؤثالً رحلي 
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ًٛ يبؤؤٙ  اـمؤؤٓخ: رحليَؤؤؿ ل  يؤؤض إدٙديؤؤٝ يٍؤؤقل  وـَّؤؤل حلخؤؤٙف لؤؤـ اـمؤؤٓخ خٙصؤؤ

ؿُِتِؤؤؤؤؤقه  ؤؤؤؤؤٙـتٌُقن ؾؤؤؤؤؤٙل: أن لؤؤؤؤؤٙ حلتَُؤؤؤؤؤؿ  فؤؤؤؤؤء حلٔؤؤؤؤؤٙ حلخؤؤؤؤؤٙف لؤؤؤؤؤـ اـمؤؤؤؤؤٓخ، ييّؤؤؤؤؤل: 

 ويهحؽ ؽٌَؾ اإلجالل وآدرتام وااٚ ييّل. 

 اهلل يٌٙرك ؽٓف.  اـمٓخ: 

  ٙرك اهلل ؽَٓؿ وجزنؿؿ اهلل خ .  لداخُٛ:

ايبًؤؤُِع  ؤؤف، اآٍٍؤؤٛ  ؤؤق ؿؤؤٙن لؤؤـ  خقأؤؤٙ اـوٌُؤؤٛ ل ا؛ٙليؤؤٛ  ويٌّؤؤع اـمؤؤٓخ: 

ايبجؤؤديـ واـٌؤؤٙرزيـ، و ن شؤؤٙء اهلل اـيُؤؤؿ اـؤؤذي اؿتًؤؤٌف  ّؤؤٙك ؾؤؤد ِٔؤؤك وازداد ؤٌؤؤع 

 اهلل  ف اـٌالد،  ن شٙء اهلل.

ًٙ ـٍد ذؿرتّل  فء ؿّٜ زورتؤف ل  طىل ؿؾ دٙل حل ًُف ساللل وشَري وحليه

ٙب حلو ا؛ٌُؤٙب ؽٕتًؤٙءل: طّؤدك طُؤؿ حلن طّؤد ٌٔز يبؤٙ ؾررٔؤٙ حلن ٍٔؤدم ـَؤؿ ااجؤ

 اـمٓخ لقجقد ًٔخٛ لـ ا؛ٌُٙب؟

 ٓ واهلل لٙ حلطرف. لداخُٛ:

 اـوٌيٛ ا؛ديدة ٓ.. لٙ.. لداخُٛ:

م ًٔخٛ. اـمٓخ:   طىل ؿؾ دٙل َؾد 

 ؾٌؾ حلن يٌدحل. لداخُٛ:

 : .. ( 47: 23/ 850) اهلدى والنور /

ـُُٓؤؤٛ ايبٙوؤؤٓٛ، ؾؤؤٙل: رحليؤؤٜ حلن حل ؤؤق ااًؤؤـ: حلخقٔؤؤٙ حل ؤؤق اـٌهؤؤؾ رحلى ر يؤؤٙ ؾٌؤؤؾ ا

اـمؤؤؤٓخ إـٌؤؤؤٙين دٌىؤؤؤف اهلل ل  ٓتؤؤؤف..  ؤؤؤق أن ٓ حلطرؽؤؤؤف حليؤؤؤـ  ٓتؤؤؤف ـَؤؤؤـ  ٓتؤؤؤف دقـؤؤؤف 
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حلشجٙر وزراطٛ وؿذا، لٙ ييرؽف.. ويٍقل: ؾد اجتِع طُٓف بٙطٙت لـ ؿؤؾ لَؤٙن، 

و ؤؤق ا؛ طؤؤٙت اإلسؤؤاللٓٛ بٙطؤؤٛ ؿؤؤذا، وبٙطؤؤٛ ؿؤؤذا، وبٙطؤؤٛ ؿؤؤذا.. بٙطؤؤٙت 

ٓؤؤٛ، واـمؤؤٓخ طّؤؤده صؤؤحٓح اـٌخؤؤٙري وصؤؤحٓح لًؤؤُؿ وتًٌؤؤ   سؤؤاللٓٛ لؤؤـ ؿؤؤؾ ٔٙد

 ا ـ ؿث .

 لٙ شٙء اهللة اـمٓخ: 

ٔيؤؤؤؿ،  ؤؤؤق يٍؤؤؤقل: التؤؤؤقين  ٌَؤؤؤٙرؿؿ حلؿُِْؤؤؤؿ وحلٔٙؾمؤؤؤْؿ، ؽْؤؤؤؿ يرطؤؤؤدون  لداخُؤؤؤٛ:

ًٙ  غ حلن اجتِيؤؤؤقا دمؤؤؤقد  ويِوؤؤرون ويهؤؤؤٍٓقن ويز ؤؤرون وجيِؤؤؤع  يهؤؤؤْؿ  يهؤؤ

 ٓؤٙ  ّؤٙ اـمؤٓخ إـٌؤٙين  ؿث ة، ؾٙل: ؽٕٔٙ جئٜ ـَؿ دٓٝ ٔحـ سٙؿّقن أن وؾؤٙل:

جٙءٔٙ خرب حل ؿ ؾد حلدؤدؾقا  ؤف ؿؤذا وؿؤذا.. ؽجئّؤٙ  ـؤَٓؿ وحلٔؤتؿ جٙـًؤقن، ؽخُؤؼ اهلل 

 سٌحٙٔف وتيٙغ  ح ة لـ ايبٙء حتٓط  ّٙ ودٙـٜ  ّّٓٙ و ّْٓؿ..

 دٓٙة دٓٙة  ن شٙء اهلل. اـمٓخ: 

 ٔيؤؤؤؿ، دٙـؤؤؤٜ  ّّٓؤؤؤٙ و ٓؤؤؤّْؿ ؽتٌرؾؤؤؤقا وجؤؤؤٙء  يؤؤؤد ذـؤؤؤؽ ؿٌؤؤؤٙر  ؤؤؤذه اـؤؤؤٌالد لداخُؤؤؤٛ:

اـًٙسٛ وايبُؽ وؼ  ذـؽ وجٙ وا وؾؤٙـقا ـُمؤٓخ: حلطُؤـ دطقتؤؽ وتَُؤؿ  ؤ  تؤراه 

 يريض اهلل سٌحٙٔف وتيٙغ وٓ تٌٙيل  ٕدد.

 لٙ شٙء اهللة ر يٙ دؼ  ن شٙء اهلل. اـمٓخ: 

 حلسٙل اهلل ذـؽ. لداخُٛ:

 ٔيؿ، لٙ  ل اـَتٚ يٙ حلستٙذ؟ ستًّّٓٙ حلٜٔ.. اـمٓخ: 

ن شؤؤٙء اهلل يَتؤؤٚ يل ؾٙلِؤؤٛ  ٕسؤؤ ء ؿتؤؤٌَؿأ ااِؤؤد هللة حلخقٔؤؤٙ ؽِْؤؤل   لداخُؤؤٛ:

ٕين  يهْٙ يَِـ ٓ حلطرف حل ٙ صدر، وحلٔٙ حلطرف طّدي، وحلؾقل  ذا اـؤذي ـؤٓس 
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لقجؤؤقدًا طّؤؤدي،  ن ؿؤؤٙن ل ينؤؤؿؿ ؽٙاِؤؤد هلل، وحلٔؤؤٙ حلطتؤؤربه ؾٌؤؤؾ ؿؤؤؾ رء ييّؤؤل: 

 ااِد هلل اـَتٙب  ق ل ايبَتٌٛ واَـ حلشرتيف ـَـ لَّؿ ـف شٕن نخر.

 طّدي  ّٙ ؿتٙب يّىر  يل و ق صحٓح إدب ايبٌرد طّدك؟ ٔيؿ، اـمٓخ: 

 ااِد هلل اشرتيتف  ذه اـًّٛ لـ ايبيرض ٔيؿ. لداخُٛ:

 طّد حل ق دٙتؿ؟ اـمٓخ: 

 طّدي اهلل يَرلؽ يٙ شٓخ.. ؾد اشرتيّٙ  ٕؼىل  ِـ .. لداخُٛ:

طّؤؤدٔٙ يؤؤٙ شؤؤٓخّٙة واهلل حلن صٌُؤؤٛ اـيُؤؤؿ يٌٓؤؤع اـقادؤؤد لؤؤّْؿ اـٌّدؾٓؤؤٛ دٍؤؤف  لداخُؤؤٛ:

 واـٌالد اـٌٍُٓٛ  ّٙك اـٌّدؾٓٛ  ذه رء ؿٌ  لٙ يتخىل لّف..

 حلرسُقا ـّٙ واددة  ْف. اـمٓخ: 

يٌٓؤؤع اـٌّؤؤؤدق.. يٌٓؤؤع ذ ؤؤٚ زوجتؤؤؤف.. يٌٓؤؤع ؿؤؤذا لؤؤؤـ حلجؤؤؾ حلن ييثؤؤر طؤؤؤىل  لداخُؤؤٛ:

 ؿتٙ ٙتَؿ ..

 ٙرك اهلل ؽَٓؿ، ٔحـ طؤىل ؿؤؾ دؤٙل  ؤدطقاتَؿ ٔيؤٓش، صٓؤٚ اـًًُؤُٛ  اـمٓخ: 

 اـنحٓحٛ ؿُْٙ طّدك؟

 ٔيؿ،  غ اخلٙلس. ُٛ:لداخ

 واـهيٌٓٛ؟ اـمٓخ: 

  غ اـرا ع ٔيؿ. لداخُٛ:

 لٙذا يقجد طّدٔٙ يٙ بٙطٛ؟ اـًّـ لٙ طّدٔٙ وـَـ لٙ اـذي طّدٔٙ؟ اـمٓخ: 

دتك حلخقٔٙ حل ق اـٌهؾ يٍقل: حلٔٙ حلريد حلن حلشَق ـُمٓخ إـٌٙين دٌىف  لداخُٛ:

ٔحؤـ ل دٙـؤٛ ييُؤؿ هبؤٙ اهلل اهلل: حلٔف طّدلٙ يي  اـَتؤٚ يهؤورٔٙ ـػؤالْٙ لؤرة  ٙٔٓؤٛ و
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 طز وجؾ ...

 تيرؽقن  ؾ طّده صحٓح إدب ايبٌرد؟ اـمٓخ: 

 طّده اشرتاه ؾٌُّٙ حل ق اـٌهؾ.. حلتك  ف لـ لق.. ٔزل ل لق وحلتك  ف.. لداخُٛ:

ؿّؤؤٜ حل ّؤؤك حلن ٔحىؤؤك  ؤؤٕن ٔخؤؤدلَؿ  ؤؤٌيض اـَتؤؤٚ حلؿثؤؤر اؤؤٙ دنؤؤؾ  اـمؤؤٓخ: 

 ؽجقدوا طُّٓٙ  ٙـيوٙء..

 ؿ يٙ شٓخّٙ ااِد هلل.. ٔحـ ٔتِّك حلي رء لـ طّدؿؿ..اهلل  ٌىَ لداخُٛ:

 ..صٓٚة  ّٙ لثالً ٓ يقجد رء تٍُل ٔىرة ـيُف يذؿرك    ـٓس طّدك اـمٓخ: 

 : .. (51/ .. : 850) اهلدى والنور /
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 صفخات وَ الٍكد الرات٘ يف بٗاُ 

 أخطاء نثري وَ املٍتطبني 

 لمدعٕٚ الطمفٗٛ
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ل ٔالمني ٌٔبر الفسقٛ ٌصٗخٛ لمطمفٗني بالسف

 ٔتسك اهلجس غري الػسع٘ ٔاالختالف...

 ن ااِؤؤؤد هلل ٔحِؤؤؤده ؤًؤؤؤتيّٓف ؤًؤؤؤتًٌره، ؤيؤؤؤقذ  ؤؤؤٙهلل لؤؤؤـ ذور حلًٌٔؤؤؤّٙ ولؤؤؤـ 

سٓئٙت حلط ـّٙ، لـ هيده اهلل ؽال لهؾ ـف، ولـ يهُؾ ؽال  ؤٙدي ـؤف، وحلشؤْد حلن ٓ 

  . ـف  ٓ اهلل ودده ٓ ذيؽ ـف، وحلشْد حلن محِدًا طٌده ورسقـف

قنَ ﴿ ُِ
ُِ
ًْ ْٔتُْؿ ُل ٓ  َوحَل ـ   ِ ٓ َ ُقُت ٙتِِف َو ٍَ قا اهلل َ َدؼ  ُت ٍُ ـَ نَلُّقا ات  ـ ِذي ٙ ا َ ٙ حلهَي   .[102]آل عمران:﴾َي

ؿُ ﴿ َُ قا َر   ٍُ ُس ات  ـّٙ  ٙ ا َ ٙ حلهَي  َ   َي ُْ ْ ٝ  ِلّؤ ٙ َوَ ؤ ؤ َْ ٙ َزْوَج ؤ َْ ؤَؼ ِلّْ َُ ؤٍس َواِدؤَدةٍ َوَخ ٌْ َٔ ـْ  ؤْؿ ِلؤ َُ ٍَ َُ ـ ِذي َخ  ا

ْؿ َرؾًٌِٓ  َُ ْٓ َُ َْرَدَٙم  ِن  اهلل َ َؿَٙن َط ـُقَن  ِِف َوٕا َٙء ًَ ـ ِذي َت قا اهلل َ ا ٍُ ًٙء َوات  ًَ
ًٓ َؿثًِ ا َؤِ  .[1]النساء:﴾ِٙرَجٙ

ًٓ َسؤؤؤِديًدا﴿ ؤؤؤقا َؾؤؤؤْق ـُ ؤؤؤقا اهلل َ َوُؾق ٍُ ـَ نَلُّؤؤؤقا ات  ؤؤؤِذي ـ  ٙ ا ؤؤؤ َ ٙ حلهَي  ؤؤؤ* َيؤؤؤ ٌِ ًْ ؤؤؤْؿ َوَي َُ ـَ ؤؤؤْؿ حلَْطَ  َُ ـَ ِْح  ؤؤؤْؿ ُيْنؤؤُؤ َُ ـَ ْر 

ـْ ُيوِعِ  ْؿ َوَل َُ ْد َؽَٙز َؽْقًزا َطىًِٓ   ُذُٔقَ  ٍَ ـَُف َؽ  .[61-60]األحزاب:﴾اهلل َ َوَرُسق

 حللٙ  يد:

، وذ إلؤؤؤؤؤقر ¢ؽؤؤؤؤؤٗن خؤؤؤؤؤ  اـَؤؤؤؤؤالم ؿؤؤؤؤؤالم اهلل، وخؤؤؤؤؤ  اهلؤؤؤؤؤدي  ؤؤؤؤؤدي محِؤؤؤؤؤد 

 محد ٙهتٙ، وؿؾ محد ٛ  دطٛ، وؿؾ  دطٛ والـٛ، وؿؾ والـٛ ل اـّٙر.

ًٙ ؾؤؤؤقل اـٌّؤؤؤل و يؤؤؤد: ؽِؤؤؤـ ايبيُؤؤؤقم طّؤؤؤدٔ اـؤؤؤديـ اـّنؤؤؤٓحٛ، اـؤؤؤديـ »: ¢ٙ بٓيؤؤؤ

اـّنؤؤٓحٛ، اـؤؤديـ اـّنؤؤٓحٛ، ؾؤؤٙـقا: يبؤؤـ يؤؤٙ رسؤؤقل اهللة ؾؤؤٙل: هلل وـَتٙ ؤؤف وـرسؤؤؤقـف 

، ؤحـ ايبًُِقن اـٓقم لـ طٙلٛ اـّؤٙس اـؤذيـ جيؤٚ شوٕلِٛ ايبًُِع وطٙلتْؿ
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ؤؤؤ قَ طؤؤؤىل ؿؤؤؤؾ ٔٙصؤؤؤح حلن يُ  ف اـّنؤؤؤح  ـؤؤؤْٓؿ، و نؤؤؤقرة  حلخؤؤؤص ٔحؤؤؤـ ليػؤؤؤ اـًؤؤؤٌُٓع ج 

ًٙ ؿٌ ًا لـ  ذا اـيدد اـهؤخؿ لؤـ ايبًؤُِع، ويٌخؤرون  ؤٕن اهلل ا ـذيـ يِثُقن جٌٙٔ

تٌٙرك وتيٙغ ؾد ؽهُْؿ طىل ؿث  لـ ايبًُِع  ٕن ين هلؤؿ ؽْؤؿ اـتقدٓؤد اـؤذي 

 ق حلصؾ اـّجٙة ل أخرة لـ اـيذاب ايبٍٓؿ،  ذا اـتقدٓد اـذي درسّٙه وطرؽّٙه 

وإسؤؤػ يِؤؤد ؾٌُؤؤل  ؤؤٕن لؤؤٙ تؤؤرون  ًٌٕٔؤؤّٙ  جٓؤؤدًا وحتٍٍّؤؤٙ  ؤؤف طٍٓؤؤدًة، وـَّؤؤل حلشؤؤير

ٙ  ؤق ليُؤقم لؤـ اـيِؤؾ  ٙـَتؤٙب واـًؤّٛ ٌّٙ طّد  ذه اـيٍٓدة وـقازلْٙ ادّٓ  وؾ

، ـٍؤد وؾٌّؤٙ  ؤذا ايبقؾؤػ اـقاجؤٚ طؤىل ¢وطدم تٍديؿ ؼؤ  ؿتؤٙب اهلل و سؤّٛ ٌٔٓؤف 

ؿؿؤؤؾ  لؤؤـ اـٌْؤؤؿ اـنؤؤحٓح ـُتقدٓؤؤد، واـيِؤؤؾ  ؤؤ   ٌؤؤٜ ل اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ  ؤؤ   لًؤُؤ

ؼ  ٙـٌٍؤؤف اـؤؤذي تٌؤؤرق  غ لؤؤذا ٚ شؤؤؤتك، وصرالؤؤؼ ؾؤؤددًا طؤؤىل لؤؤر  ؤؤذه اـًؤؤؤّع يتيُؤؤ

 اـوقيُٛ.

رتؤؤف ل لّٙسؤؤٌٙت ؿثؤؤ ة حلن  ؤؤذا اـيؤؤٙ  اإلسؤؤاللل  ؤؤ  ؽٓؤؤف ر  ـَؤؤـ يٌؤؤدو و ؤؤذا لؤؤٙ ؿَ 

رًا، اـًؤٌُٓقن حلًٌٔؤؤْؿ ؾؤؤد شؤًُقا طؤؤـ ٔٙدٓؤؤٛ  ٙلؤٛ لؤؤـ  ؤؤذا اإلسؤالم اـؤؤذي تٌّّٓؤؤٙه ؽَؤؤ

ًٙ شؤؤؤؤؤٙلالً ـَؤؤؤؤؤؾ شؤؤؤؤؤٖ ًٙ طٙلؤؤؤؤؤ ٙة، ولؤؤؤؤؤـ ذـؤؤؤؤؤؽ اـًؤؤؤؤؤُقك وآسؤؤؤؤؤتٍٙلٛ ل ون اآؤؤؤؤؤ سؤؤؤؤؤالل

اـوريؤؤؤؤؼ، ؽَثؤؤؤؤ  لّؤؤؤؤٙ ٓ يؤؤؤؤتْؿ هبؤؤؤؤذا ا؛ٙٔؤؤؤؤٚ لؤؤؤؤـ اإلسؤؤؤؤالم و ؤؤؤؤق حتًؤؤؤؤع اـًؤؤؤؤُقك 

 ن اـرجؤؤؾ »: ¢وحتًؤؤع إخؤؤالق، ؤٍؤؤرحل ل ؿتؤؤٚ اـًؤؤّٛ اـنؤؤحٓحٛ ؾؤؤقل اـٌّؤؤل 

ؤٍؤرحل ل اـٍؤرنن اـَؤريؿ حلٔؤف  شـٓدرك  حًؤـ خٍُؤف درجؤٛ ؾؤٙلؿ اـُٓؤؾ وصؤٙلؿ اـّْؤٙر

لل حلن بتُؤؤؤػ ايبًؤؤؤُِقن و خٙصؤؤؤٛ ٔحؤؤؤـ اـًؤؤؤٌُٓع  ؤؤؤع ـؤؤؤٓس لؤؤؤـ اخلُؤؤؤؼ اإلسؤؤؤال

ٓ ﴿حلًٌْٔؿ ٕلقر ٓ تقجٚ اخلالف واـّزاع، ٍٔرحل ل ذـؽ ؾقـف تٌٙرك وتيٙغ:  َو

ؿْ  َُ َٚ ِرُ  ٌَْمُُقا َوَتْذَ  ََّٙزُطقا ؽََت  .[46]األنفال:﴾َت

ًٙ حلن ًٔؤؤِع ـؤؤٓس ؽٍؤؤط ل اـؤؤٌالد اإلسؤؤاللٓٛ حلن ايبًؤؤُِع  و ن لؤؤـ ايبٖسؤؤػ دٍؤؤ
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غ صقالػ ؿث ة، وحلدزاب طديدة دتك ول ايبيرؽٛ اـٍٙلِٛ  ّْٓؿ و ؤع يتٌرؾقن  

اـٌَٙر ايبًتحُقن ـؤٌيض اـؤديٙر ؿٗخقأّؤٙ لؤثالً إؽًؤٙٔٓع، ؽَُّؤٙ ييُؤؿ حل ؤؿ أن 

ل ليرؿؤؤٛ لؤؤع اـمؤؤٓقطٓع، ـَؤؤـ لؤؤع إسؤؤػ ـٍؤؤد أًٍؤؤِقا  غ صقالؤؤػ، ولؤؤٙ سؤؤٌٚ 

جٓؤؤف  غ آتٌؤؤٙق ؤٌؤؤذ ذـؤؤؽ  ٓ اإلطؤؤراض طؤؤـ  يؤؤض لؤؤٙ جؤؤٙء ل اإلسؤؤالم لؤؤـ اـتق

َٚ ﴿اـمؤؤؤؤٍٙق واـّؤؤؤؤزاع، أيؤؤؤؤٛ اـًؤؤؤؤٙ ٍٛ س ؤؤؤؤٛ ل ذـؤؤؤؤؽ  ُقا َوَتؤؤؤؤْذَ  َمؤؤؤُؤ ٌْ َزُطقا ؽََت ٓ تََّؤؤؤٙؤ َو

ؿْ  َُ  .[46]األنفال:ري﴾ِرُ 

حلؾقل: ذا آختالف و ذا اـّزاع   يٍػ طّد ددود اـٌالد اـٌيٓدة طّؤٙ، وـَّؤف 

ًٙ  ـّٓٙ ٔحـ حلًٌّٔٙ، ؤحـ اـًٌُٓع اـذيـ ٔز طؿ حلّٔٙ ٔتًِؽ  ٙـَتٙب ؾد وصؾ حليه

واـًّٛ اـنحٓحٛ، ٓ َّٔر ؽهؾ اهلل تٌٙرك وتيٙغ طُّٓٙ،    تٌهؤؾ  ؤف لؤـ  دايتؤف 

ـّٙ  غ اـتقدٓد و غ اـيِؾ     ٌٜ  ٙـَتٙب واـًّٛ، وـَـ حلـٓس لؤـ اـثٙ ؤٜ ل 

ًٙ ؿ  حللرٔٙ اهلل طز وجؤؾ  اـَتٙب واـًّٛ حلٓ ٔتحٙسد وحلٓ ٔتٌٙؼض وحلن َٔقن  خقأ

 ل سّتف؟ ٔيؿ. ¢، ؤٌٓف ل اـَتٙب

 ُٔ ُٔ ٌ  وَ ذـؽ اٙ طرؽّٙه ليرؽٛ و   ًٙ، وطًك حلن  ؼ ذـؤؽ وحلن ًٔؤيك  ـٓؤف ٌ ؤ وَ ٍف طُِٓ

.ًٙ  دثٓث

لؤؤؤؤـ ايبٖسؤؤؤؤػ حلن  ّؤؤؤؤٙك رء لؤؤؤؤـ اـتٌؤؤؤؤرق ورء لؤؤؤؤـ اـتّؤؤؤؤٙزع، ٕسؤؤؤؤٌٙب تٙؽْؤؤؤؤٛ 

جدًا،وـذـؽ ؽٓجؤٚ حلن ٔهؤع ٔنؤٚ حلطّّٓؤٙ لؤٙ يًؤِك اـٓؤقم ل ـًؤٛ اـيقؤ ااؤٙض 

ـَؤؤؤـ  ؤؤؤٙيبيّك اـؤؤؤذي يًؤؤؤِح  ؤؤؤف اإلسؤؤؤالم، اـتًؤؤؤٙلح اـؤؤؤديّل ؾؤؤؤد   ٙـتًؤؤؤٙلح اـؤؤؤديّل،

تقسؤؤع دالرتؤؤف  غ دٓؤؤٝ ٓ يًؤؤِح ـ سؤؤالم، وـَؤؤـ  ٔحؤؤـ ٔيؤؤرف اـتًؤؤٙلح  ؤؤٙيبيّك 

ًٙ لؤؤـ ؼؤؤ  اـًؤؤٌُٓع ؽهؤؤالً طؤؤ   ذا ؿؤؤٙن لؤؤـ  اـنؤؤحٓح، وذـؤؤؽ ّٕٔؤؤٙ  ذا رحليّؤؤٙ شخنؤؤ

ٕ ل رء اـًٌُٓع حلن ـف رحلي خٙص حلو اجتْٙد خؤٙص، حلو  ؤؾ رحليّؤٙه ؽيؤالً ؾؤد حلخوؤ
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لـ تقؽٙتف حلٓ ٌٔؤٙدر  غ  ؤره،  ؤؿ  غ لٍٙصيتؤف،  ؤؾ جيؤٚ طُّٓؤٙ حلن ًٔؤُؽ صريؤؼ 

اـّنح اـؤذي ا تؤدحلٔٙ  ؤذه اـَُِؤٛ  ٙاؤديٝ: اـؤديـ اـّنؤٓحٛ اـؤديـ اـّنؤٓحٛ، ؽؤٗن 

ًتجٚ ؽُٓس طُّٓٙ لؤـ سؤٌٓؾ، وٓ ئنحّٙه ؽتجٙوب ليّٙ ؽذـؽ لٙ ًٌٔل، و ن   

ؾ طُّٓٙ حلن ٔىؾ ليف ٔتٙ يف  ٙـّنحٓٛ لٙ  ع اـٌّٓٛ جيقز ـّٙ حلن ٌٔٙدره وحلن ٍٔٙصيف،  

 ؿ طىل ا؛ٙدة.ٓواـٌّٓٛ، لٙ  ع نؤٛ وحلخرى، دتك يًتٍ

ٔحؤؤؤـ ٔالدؤؤؤظ ل ؿثؤؤؤ  لؤؤؤـ جًُؤؤؤٙتّٙ اخلٙصؤؤؤٛ ؽهؤؤؤالً طؤؤؤـ ؼ  ؤؤؤٙ  ؤؤؤٕن شخنؤؤؤع 

لتّٙزطع ل لًٕـٛ ؿؾ وادد يريؤد حلن جيؤر ايبقوؤقع  غ صؤٙاف، ؽْؤق ٓ يوردؤف 

طُٓؤؤف، ؿؤؤ   ؤؤق ايبٌؤؤروض حلن يَؤؤقن اـٌحؤؤٝ ـُقصؤؤقل لتجؤؤردًا طؤؤـ حلن يَؤؤقن ـؤؤف حلو 

 غ اآٍٍٛ اـتل حللر اهلل تٌٙرك وتيؤٙغ، وـؤٓس ٕضْؤر حلٔؤٙ حلين حلٔؤٙ ايبحؤؼ وذاك  ؤق 

خوئ، وـذـؽ جيٚ حلن ٔتؤذؿر هبؤذه ايبّٙسؤٌٛ  يؤض أيؤٙت و يؤض إدٙديؤٝ ايب

ًٙ اـنحٓحٛ اـتل لٙ حلضـ حلن حلدؤدًا لّؤٙ  ٌؤك طُٓؤف طُؤً ، وـَّْؤٙ  ٌؤك طُٓؤف توٌٓ ٍؤ

وطِالً، وـذـؽ ؽٗين ؾد استحيت استيٙٔٛ حلو  طٙٔٛ لـ ذاؿؤريت اـهؤيٌٓٛ  ؤٌيض 

اـّنؤؤقص لؤؤـ أيؤؤٙت اـَريِؤؤٛ اـتؤؤل تٌٓؤؤدٔٙ ل  ؤؤذا اـنؤؤدد، وتيؤؤقد  ّؤؤٙ  ن شؤؤٙء اهلل 

ًٙ واددًا ٓ يٍٙصع حلددٔٙ حلددًا لـ  خقأف،  ؾ يتٙ يف   غ حلن َٔقن يدًا واددة، وصٌ

  ٙيبقطىٛ واـّنٓحٛ.

قا اهلل َ ﴿ؾقل اهلل طز وجؾ: ؽَُّٙ ييُؿ  ٍُ ْؿ َوات  َُ ِلُّقَن  ِْخَقٌة َؽَْٕصُُِحقا َ ْعَ حلََخَقْي ْٖ ٔ َ  ايْبُ ِ 

ْؿ تُْرمَحُقنَ  َُ  ُ اـتٍقى  ّٙ  ل حللر طٙم  ٙٓ تيؤٙد طؤـ ؿؤؾ فٙـٌؤٛ هلل  [10]الحجرات:﴾ـََي

 ، ولؤؤؤـ ذـؤؤؤؽ آتٌؤؤؤٙع يبؤؤؤٙ حللؤؤؤر اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ ؤٌٓؤؤؤف لؤؤؤـ اهلؤؤؤدى¢طؤؤؤز وجؤؤؤؾ وـٌّٓؤؤؤف 

، ؽًٌّٓؤؤل شوحلصؤؤُحقا  ؤؤع حلخؤؤقيَؿ»واـّؤؤقر، ولّؤؤف لؤؤٙ ؾدلؤؤف  ؤؤع يؤؤدي إلؤؤر  ؤؤٙـتٍقى 

محٙوـٛ اإلصالح  ع اإلخقة  ذا لٙ  در  ٙدرة تؤدل طؤىل حلن  ّؤٙك رء اؤٙ يؤقدل 
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 ٌرؾٛ، واـٌرؾٛ  ذه ـًٜٓ محنقرة يبخٙـٌؤٛ اـيٍٓؤدة ؽٍؤط،  ؤؾ و ِخٙـٌؤٛ حلدَؤٙم 

َقٌة ﴿أيؤؤؤؤؤٛ: اـػؤؤؤؤؤييٛ اـتؤؤؤؤؤل جؤؤؤؤؤٙء هبؤؤؤؤؤٙ اإلسؤؤؤؤؤالم اـَؤؤؤؤؤريؿ،  ؤؤؤؤؤذه  ِلُّؤؤؤؤؤقَن  ِْخؤؤؤؤؤ ْٖ ُ ؤؤؤؤؤَ  ايبْ  ٔ ِ 

ْؿ ُتْرمَحُؤقنَ  َُؤ  ُ َي ـَ قا اهلل َ  ٍُ ْؿ َوات  َُ َْٕصُُِحقا َ ْعَ حَلَخَقْي ، ؽٙـرمحؤٛ اـتؤل [10]الحجررات:﴾َؽ

ًٙ لؤؤـ اهلل تٌؤؤٙرك وتيؤؤٙغ  ٔؤؤ  تَؤؤقن  تٍؤؤقى اهلل طؤؤز وجؤؤؾ، وـؤؤذـؽ حلن  ٔرجق ؤؤٙ بٓيؤؤ

ٙ ﴿اـَؤريؿ: ٔنؤُح  ؤع ايبختٌُؤع، ؿؤذـؽ جؤؤٙء ل اـٍؤرنن  ٌْؤِؾ اهلل ِ َبًِٓيؤؤ قا  َِح ُِ َواْطتَِنؤ

َْحتُْؿ  ْؿ َؽَْٕصؤٌؤ َُ ؤؤق ِ ُُ ـ َػ َ ؤؤْعَ ُؾ َٕ ْؿ  ِْذ ُؿّْؤؤتُْؿ حلَْطؤؤَداًء َؽؤؤ َُ ْٓ ؤؤ َُ َٛ اهلل ِ َط ؤؤ َِ ِْي ُؾؤؤقا َواْذُؿؤؤُروأ  ٌَر  ٓ َت ٙ َو ؤؤ ًٔ تِؤؤِف  ِْخَقا َِ  ِِّْي

ـَ  ؤؤَرةٍ ِلؤؤ ٌْ ٙ ُد ٌَ ؤؤَذؿُ  َوُؿّْؤؤتُْؿ َطؤؤىَل َشؤؤ ٍَ ْٔ َٕ ِر َؽ ـّ ؤٙؤ ؤؤْؿ هَتَْتؤؤُدونَ ا َُ  ُ ـََي ٙتِؤؤِف  ؤؤْؿ نَي َُ ـَ ُ اهلل ُ  ٌَؤؤع  ٙ َؿؤؤَذـَِؽ ُي ؤؤ َْ ]آل ﴾ْؿ ِلّْ

لٌؤؤؤٙذة، ؽٗٔؤؤؤف  ¢ٓ شؤؤؤؽ حلن  ؤؤؤذه أيؤؤؤٛ وجْؤؤؤٜ  غ حلصؤؤؤحٙب اـٌّؤؤؤل  [103عمرررران:

ـَ ﴿تيؤؤؤٙغ خؤؤؤٙصٌْؿ  ٍقـؤؤؤف:  ؤؤؤَرةٍ ِلؤؤؤ ٌْ ٙ ُد ٌَ ؤؤٙؤ َوُؿّْؤؤؤتُْؿ َطؤؤؤىَل َشؤؤؤ َْ ؤؤؤَذُؿْؿ ِلّْ ٍَ ْٔ َٕ ِر َؽ ـّ ؤؤٙؤ  ؤؤؤ ذا ؿؤؤؤٙن  ﴾ا

 ؟اإلٍٔٙذ

 ـؤؤؤْٓؿ  َتؤؤؤٙب اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ، وـٌٓٙٔؤؤؤف طُٓؤؤؤف اـنؤؤؤالة  ¢ ؤؤؤال شؤؤؤؽ  ٗرسؤؤؤٙل اـٌّؤؤؤل 

واـًؤؤؤالم، تؤؤؤرى  ؤؤؤؾ ـّؤؤؤٙ ٔنؤؤؤٓٚ لؤؤؤـ  ؤؤؤذه أيؤؤؤٛ؟ ٔحِؤؤؤد اهلل طؤؤؤىل حلن ـّؤؤؤٙ ٔنؤؤؤٓٚ ٓ 

يًؤؤؤتْٙن  ؤؤؤف ل فٙصٌؤؤؤٛ اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ ل  ؤؤؤذه أيؤؤؤٛ اـَريِؤؤؤٛ وخٙصؤؤؤٛ ل وسؤؤؤوْٙ 

ْؿ  ِْذ ُؿّْؤؤؤتُ ﴿ َُ ْٓ ؤؤؤ َُ َٛ اهلل ِ َط ؤؤؤ َِ ِْي ؤؤٙؤَواْذُؿؤؤؤُروأ  ًٔ تِؤؤؤِف  ِْخَقا َِ َْحتُْؿ  ِِّْي ْؿ َؽَْٕصؤؤٌؤ َُ ؤؤؤق ِ ُُ ـ َػ َ ؤؤؤْعَ ُؾ َٕ ]آل ﴾ْؿ حلَْطؤؤؤَداًء َؽؤؤؤ

لؤؤؤٙ اـؤؤؤذي حلـؤؤؤػ  ّّٓؤؤؤٙ وبيّؤؤؤٙ  ّؤؤؤٙ و ّؤؤؤٙك؟  ٔؤؤؤ   ؤؤؤق اإليؤؤؤ ن  قجؤؤؤقب  [103عمرررران:

اـرجؤؤؤقع  غ اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ، واـتحؤؤؤٙؿؿ  ـؤؤؤْٓ  دالؤؤؤً  حل ؤؤؤدًا، ؽؤؤؤٓ   ذا ٔىؤؤؤر حلو ضْؤؤؤر 

ٓؽؤؤؤرتاق، ؿؤؤؤ  ؾؤؤؤٙل تيؤؤؤٙغ ل أيؤؤؤٛ اـتؤؤؤل تيرؽق ؤؤؤٙ  ّؤؤؤٙك لؤؤؤٙ يؤؤؤقدل  ؤؤؤٙٓختالف وا

ِخؤؤؤِر ﴿جٓؤؤؤدًا:  َٓؤؤؤْقِم ٔا ـْ هلل ِ َوا ِلُّؤؤؤقَن  ِؤؤٙؤ ْٖ ُسؤؤؤقِل  ِْن ُؿّؤؤؤتُْؿ ُت ر   َؽؤؤؤُرد وُه  َِغ اهلل ِ َوـا
ٍ
ء َزْطتُْؿ ِل َرْ ِْن تََّؤؤٙؤ َؽؤؤٗؤ

ـُ َتِْٕوياًل  ًَ  طُّٓؤٙ، والؤتـ  ؤف  ذا اٙ حلٔيؿ اهلل تٌؤٙرك وتيؤٙغ [54]النساء:﴾َذـَِؽ َخْ ٌ َوحلَْد

ًٙ  يٙٔٙ  يِقم اـّص،  ّٓ  خٙصؤٚ اـنؤحٙ ٛ  خنؤقص اـؤّص،  ... طز وجؾ فٙصٌ
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َْحتُْؿ  ﴿حلٓ و ؤق ؾقـؤف:  ْؿ َؽَْٕصٌؤ َُ ؤق ِ ُُ ـ َػ َ ؤْعَ ُؾ َٕ ْؿ  ِْذ ُؿّْؤتُْؿ حلَْطؤَداًء َؽؤ َُ ْٓ ؤ َُ َٛ اهلل ِ َط ؤ َِ ِْي َواْذُؿؤُروأ 

ٙ ٌَ ٙ َوُؿّْؤؤتُْؿ َطؤؤىَل َشؤؤ ؤؤ ًٔ تِؤؤِف  ِْخَقا َِ ـَ   ِِّْي ؤؤَرةٍ ِلؤؤ ٌْ ؤٙؤ ُد َْ ؤؤَذُؿْؿ ِلّْ ٍَ ْٔ َٕ ِر َؽ ـّ ؤٙؤ ؿّؤؤٙ ؿؤؤ   [103]آل عمررران:﴾ا

ييٓش اـٓقم حلؿثر ايبًُِع و ؿ لًُِقن، ـَّْؿ ؿث ون لّْؿ  ن   ٍٔؾ حلؿثؤر ؿ 

ٓ  َوُ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤْؿ ﴿ينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدق ؽٓؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف ؾقـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف تٌؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙرك وتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙغ:  هلل ِ  ِ ـُ حلَْؿَثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤُرُ ْؿ  ِؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙؤ ِل ْٖ ٙ ُيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ َوَلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

ُؿقنَ  د هلل ؾد حلٍٔذٔٙ اهلل طز وجؾ لـ اـػؤك  ؤؾ لؤـ ؽّحـ وااِ [106]يوسف:﴾ُلْػِ

ؿؾ حلٔقاع اـػؤك، ؽْؤذه لؤـ حلؿؤرب اـؤّيؿ طُّٓؤٙ، وـَؤـ طُّٓؤٙ حلن ٔحٍؤؼ  ؤٙم ٔيِؤٛ اهلل 

ٌْؤِؾ ﴿طُّٓٙ  ٕن ٔتٌؼ وحلٓ ٔختُػ، ؿ  تٕلرٔؤٙ  ؤذه أيؤٛ ل لٍؤدلتْٙ:  قا  َِح ُِ َواْطتَِنؤ

ُؾقا ٌَر  ٓ َت ٙ َو  .[103]آل عمران:﴾اهلل ِ َبًِٓي

ًٙ ـُِحٙؽىٛ طىل وددة اـنػ ووددة اـَُِٛ وـق  اٙ يٖؿد، حلو اٙ يَقن سٌٌ

ًٙ: اـتّٙصح ل ديـ اهلل طؤز وجؤؾ، ـَؤـ  صدر لـ  ّٙك لٙ يقدل  ٙخلالف ؾُٜ نٌٔ

اْدُع  َِغ ﴿ ؤؤؤذه اـّنؤؤؤٓحٛ جيؤؤؤٚ حلن تَؤؤؤقن ؿؤؤؤ  حللؤؤؤر اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ ل أيؤؤؤٛ اـتٙـٓؤؤؤٛ: 

 ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَىؤؤ ؤ َِ َْ
ؤؤَؽ  ِْٙاِ ٌِِٓؾ َر   ؤؤُؿ  َسؤ َُ ؤؤَؽ ُ ؤَق حلَْط ـُ  ِن  َر   ؤ ًَ ـ تِل ِ ؤؤَل حلَْد دهِْلُْؿ  ِٙؤ  َوَجؤٙؤ

ِٛ َ ّؤ ًَ اْاَ

ـَ  تَِدي ْْ ِِف َوُ َق حلَْطَُُؿ  ِٙيْبُ ٌُِٓ ـْ َس ـْ َوؾ  َط َِ ِٛ ﴿ [125]النحل:ري﴾ ِ َِ َْ
ٌِِٓؾ َر  َؽ  ِْٙاِ اْدُع  َِغ َس

 ِٛ َ ؤّؤ ًَ  اْاَ
ِٛ ًا، ـَّّؤؤٙ لؤؤع إسؤؤػ ؿثؤؤ ًا لؤؤٙ  ؤؤذا ٍٔؤؤر ه ل اـٍؤؤرنن دالؤؤً  وحل ؤؤد ﴾َوايبَْْقِطَىؤؤ

ٔخرج طـ أيٛ، وٓ ٔوٌٍْٙ، وٓ ٔؤدطق  خقأّؤٙ ل ايبػؤب ول ايبؤّْٞ اـًؤٌُل 

ؽهؤؤالً طؤؤـ ؼؤؤ  ؿ ٔؤؤٙدرًا لؤؤٙ ًٔؤؤُؽ  ؤؤذا اـًؤؤٌٓؾ و ؤؤذا اـوريؤؤؼ اـؤؤذي حللرٔؤؤٙ اهلل تٌؤؤٙرك 

 وتيٙغ  ف.

﴿ ِٛ َ ؤؤؤؤؤؤؤّؤ ًَ  اْاَ
ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَىؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤ َِ َْ

ؤؤؤؤؤؤؤؤَؽ  ِْٙاِ ٌِِٓؾ َر   ـ تِل ِ ؤؤؤؤؤؤؤؤَل  اْدُع  َِغ َسؤؤؤؤؤؤؤؤ دهِْلُْؿ  ِؤؤؤؤؤؤؤٙؤ َوَجؤؤؤؤؤؤؤٙؤ

ـُ  ؤؤؤ ًَ ًٙ: رء لؤؤؤـ  [125]النحرررل:﴾حلَْد ايبجٙدـؤؤؤٛ  ؤؤؤٙـتل  ؤؤؤل حلدًؤؤؤـ تتوُؤؤؤٚ لؤؤؤٙ ؾُّؤؤؤٙه نٌٔؤؤؤ

 اـتًٙلح، و ذا اـتًٙلح يًتُزم لّٙ شٓئع ا ّع:
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وؤؤؤر ل  ٙـّؤؤؤٙ حلن بوؤؤؤر ؿؤؤؤؾ لّؤؤؤٙ ل  ٙـؤؤؤف حلٔؤؤؤف   يّؤؤؤزل طُٓؤؤؤف ب: حلن اـفؤؤؤء إول

قن فوئ، وحلن يَقن اـمخص اـذي اـقدل    طّده لـ رحلي و ق اَـ حلن يَ

جيٙدـؤؤف ويّٙؾمؤؤف  ؤؤق ايبنؤؤٓٚ، يًٌّؤؤل ؿؤؤؾ لّؤؤٙ دٓؤؤّ  يّؤؤٙؾش صؤؤٙدٌف حلن يًتحيؤؤ 

ًٙ، ؽَثؤؤ ًا لؤؤٙ   ؤذه  د ٓؤؤٛ حلّٔؤٙ ـًؤؤّٙ لينؤقلع، لْؤؤ  ؿؤٙن اـقادؤؤد لّؤٙ لؤؤتيًُ  حلو طٙيبؤ

يتحٍؤؤؼ ؾؤؤقل اـيُؤؤ ء: ؾؤؤد يقجؤؤد ل ايبٌهؤؤقل لؤؤٙ ٓ يقجؤؤد ل اـٌٙوؤؤؾ، ؾؤؤد يَؤؤقن 

ٕ وايبؤؤؤتيُؿ طؤؤؤىل صؤؤؤقاب، ؾؤؤؤد يَؤؤؤقن ايبؤؤؤتيُؿ طؤؤؤىل خوؤؤؤٕ وإلؤؤؤل اـيؤؤؤٙ  طؤؤؤىل خوؤؤؤ

اـؤؤؤذي ٓ ييُؤؤؤؿ يَؤؤؤقن طؤؤؤىل صؤؤؤقاب، و ؤؤؤذا آستحهؤؤؤٙر هلؤؤؤذه اآٍٍؤؤؤٛ اؤؤؤٙ جييؤؤؤؾ 

ًٙ لؤؤؤؤع صؤؤؤؤٙدٌف ل لّٙؾمؤؤؤؤتف، و ؤؤؤؤذا حلدب لؤؤؤؤٕخقذ لؤؤؤؤـ اـٍؤؤؤؤرنن  ًٙ لتقؾٌؤؤؤؤ اإلًٔؤؤؤؤٙن لتٕٔٓؤؤؤؤ

ؿؤؤؤؤٙن بٙصؤؤؤؤٚ ؾقلؤؤؤؤف  ¢اـَؤؤؤؤريؿأ ٕن اهلل طؤؤؤؤز وجؤؤؤؤؾ ؾؤؤؤؤد ذؿؤؤؤؤر ل ؿتٙ ؤؤؤؤف حلن اـٌّؤؤؤؤل 

وحلصؤؤؤؤؤؤحٙ ف ل  ¢ػؤؤؤؤؤؤؿع وشؤؤؤؤؤؤتٙن  ؤؤؤؤؤؤع ايبػؤؤؤؤؤؤؿع ل وؤؤؤؤؤؤالهلؿ و ؤؤؤؤؤؤع اـٌّؤؤؤؤؤؤل ايب

 ي  ؤؤؤؤؿ، لؤؤؤؤع ذـؤؤؤؤؽ ؾؤؤؤؤد حلد ؤؤؤؤف اهلل طؤؤؤؤز وجؤؤؤؤؾ هبؤؤؤؤذا إدب اـًؤؤؤؤٙلل اـؤؤؤؤذي طربٔؤؤؤؤٙ طّؤؤؤؤف 

ـََيؤىَل ُ ؤًدى حلَْو ِل َوؤالٍل ُلٌِؤعٍ ﴿ ٙـتًٙلح، وؾٙل ل اـٍؤرنن اـَؤريؿ:  ُؿْؿ  ٙؤ ٙ حلَْو  ِي  ؤ  ٔ  *َو ِ

ـُقَن َط   حلَْج  َٕ ًْ ٓ ُت ؤقنَ ُؾْؾ  ُُ َِ َُل َطؤ   َتْي ٕؤ ًْ ُٔ  ٓ ٙ َو ؽْؤذا لّتْؤك اـتًؤٙلح  [26-25]سرب::﴾َرْلَّ

ل حل ّؤؤٙء ايبّٙؾمؤؤٛ، ـؤؤٓس ؽٓؤؤف حلن يتّؤؤٙزل ايبًؤؤُؿ طؤؤـ طٍٓدتؤؤف، ـَؤؤـ ؽٓؤؤف اؽؤؤرتاض حلن 

حلدد اـٌؤريٍع  ؤق طؤىل خوؤٕ وأخؤر طؤىل وؤالل، لؤـ  ؤذا  ؤق اـٌريؤؼ؟    ؤدده 

يؤؤ ن ويٍؤؤقل هلؤؤؿ: حل ؤؤؿ  ن ؿٌؤؤروا  ؤؤ   ّؤؤٙ، ـَّؤؤف دالؤؤً  وحل ؤؤدًا دؤؤع يؤؤدطق ؿ  غ اإل

ُٚ ﴿جؤؤٙء  ؤؤف لؤؤـ طّؤؤد اهلل طؤؤز وجؤؤؾ، يٍؤؤقل هلؤؤؿ:  ـْ ُدوِن اهلل ِ َدَنؤؤ ٌُؤؤُدوَن ِلؤؤ ٙ َتْي ؤؤْؿ َوَلؤؤ َُ  ٔ ِ 

ٙ َواِرُدونَ  ْٔتُْؿ هَلَ ّ َؿ حَل َْ ل اـقؾٜ اـذي يٌنح هلؿ  يٍٓدتف و ِن  ؿ  [41]األنبياء:﴾َج

ـََيىَل ُ ًدى ﴿ّ  جيٙدهلؿ: ؽٓ   ذا استِروا ل فٙـٌتف، يٍقل هلؿ دٓ ٙ حلَْو  ِي ُٙؿْؿ   ٔ َو ِ

 ذا خوٙب اـرسقل طُٓف اـنالة واـًالم ـُِػؤؿع،  [24]سب::﴾حلَْو ِل َوالٍل ُلٌِعٍ 
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ؽَٓػ يًٌّل حلن يَقن فٙصٌٛ حلددٔٙ ـقادد لّٙ؟ ٓ شؽ حلٔف جيٚ حلن يتقاوع ـف، 

ف ؿؤؤ  يتٌٙطؤؤد اـيؤؤدو شؤؤيقاء، ويتٌٙطؤؤد طّؤؤ ٛوحلن يتًؤؤٙلح ليؤؤف، وحلٓ  ِؤؤؾ طُٓؤؤف محُؤؤ

 طـ طدوه.

ًدى حَلْو ﴿ ؤذه أيؤٛ  ٙلؤٛ جؤدًا، وطُّٓؤٙ حلن ٔتؤؤذؿر ٙ جٓؤدًا،  ىَل ُ ؤؤ يَؤ ـَ ُٙؿْؿ  ٙ حَلْو  ِي ؤ ٔ ؤ َو ِ

ُُقنَ * ِل َوالٍل ُلٌِعٍ  َِ َُٕل َط   َتْي ًْ ُٔ  ٓ ٙ َو ـُقَن َط   حلَْجَرْلَّ َٕ ًْ ٓ ُت  .[25]سب::﴾ُؾْؾ 

ًٙ ٔحؤؤؤـ  حٙجؤؤؤٛ  غ حلن ٔتؤؤؤذؿر ٙ و ّؤؤؤٙك  يؤؤؤض إدٙديؤؤؤٝ اـنؤؤؤحٓحٛ اـتؤؤؤل حليهؤؤؤ

ًٙ، وـؤؤٓس ؽٍؤؤط ؽَؤؤرًا وطُؤؤً ، و ؤؤق ؾقـؤؤف طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم:  ٓ تٍؤؤٙصيقا، »طُِٓؤؤ

ًٙ، وٓ  ؤؤؤؤؤؾ  وٓ تؤؤؤؤؤدا روا، وٓ تٌٙؼهؤؤؤؤؤقا، وٓ حتٙسؤؤؤؤؤدوا، وؿقٔؤؤؤؤؤقا طٌؤؤؤؤؤٙد اهلل  خقأؤؤؤؤؤ

ًٙ وحتٙسؤؤؤؤدًا، ٓ ٕلؤؤؤؤر  شيبًؤؤؤؤُؿ حلن هيجؤؤؤؤر حلخؤؤؤؤٙه ؽؤؤؤؤقق  ؤؤؤؤالث يبؤؤؤؤٙذا هيجؤؤؤؤره؟ تٌٙؼهؤؤؤؤ

طكؤؤ اهلل ورسؤؤقـف، و ٔؤؤ  حلسؤؤقحل لؤؤٙ يٍؤؤٙل: حلٔؤؤف طكؤؤ اهلل ورسؤؤقـف  ذطؤؤل، ٓ ٕٔؤؤف

ـًؤؤقء ؽِْؤؤف طّؤؤدي، ـَؤؤـ  ؤؤق   جيؤؤٙ ر  ٙيبينؤؤٓٛ،   يتيٍؤؤد حلن  ؤؤذه لينؤؤٓٛ ولؤؤع 

ذـؤؤؽ ؽْؤؤق يي ؤؤ اهلل طؤؤز وجؤؤؾ، ؽجؤؤٙء حلدؤؤدٔٙ وؾٙصيؤؤف،  ؤؤذه ايبٍٙصيؤؤٛ لػؤؤوطٛ ٓ 

ر ايبّْؤل شؽ، ـَـ اـتٍٙصع  ًٌٚ اختالف إؽَٙر ول ايبٌؤٙ ٓؿ  ؤذا  ؤق اـتؤدا 

 شٓ تٍؤؤؤؤٙصيقا وٓ تؤؤؤؤدا روا، وٓ تٌٙؼهؤؤؤؤقا، وٓ حتٙسؤؤؤؤدوا»ل حلول  ؤؤؤؤذا ااؤؤؤؤديٝ: 

ًٙ  ؤؤؤؤذه اخلٍُٓؤؤؤؤٛ حلو  ؤؤؤؤذا اخلُؤؤؤؤؼ و ؤؤؤؤق اـتحٙسؤؤؤؤد اؤؤؤؤٙ دب  ؤؤؤؤع  يؤؤؤؤض  خقأّؤؤؤؤٙ  حليهؤؤؤؤ

ًٙ ل  يض ايبقاصـ دقل اـذي يتقغ  ـٍٙء اـَُِٛ  اـًٌُٓع، ؽّْٙك  ٙصؿ حلدٓٙٔ

غ، يؤؤؤٙ بٙطؤؤؤٛ اتٍؤؤؤقا اهلل ل حلًٌٔؤؤؤَؿ،  ذا حلو  ـٍؤؤؤٙء اـؤؤؤدرس...ٓ حلٔؤؤؤٙ حلوغ ٓ ذاك حلو

ؿؤؤٙن  ّؤؤٙك  ًٔؤؤٙن ـؤؤف رء لؤؤـ ايبيرؽؤؤٛ واـيُؤؤؿ ؽؤؤٕراد حلن يٍُؤؤل لؤؤٙ ييُِؤؤف  ؤؤع اـّؤؤٙس 

ؽؤؤدطقه ؽُٓؤؤتَُؿ وحلطّٓؤؤقه طؤؤىل ذـؤؤؽ، وٓ تّىؤؤروا  غ حلًٌٔؤؤَؿ لؤؤـ  ؤؤٙب آسؤؤتيالء 

وآسؤؤتٌَٙر طُٓؤؤف، ٕٔؤؤؽ حلٔؤؤٜ تّىؤؤر حلٔؤؤف دؤؤؤؽ ل اـيُؤؤؿ، وؾؤؤد ييَؤؤس  ؤؤق اـٍهؤؤٓٛ 
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اـمؤؤٍٙق ويٌؤؤدحل اـّؤؤزاع، و نؤؤؾ لؤؤـ وراء ذـؤؤؽ  ؤؤذه إلؤؤقر اـتؤؤل  ؤؤك طّْؤؤٙ  ؽٌٓؤؤدحل

ٓ تٍؤؤٙصيقا، وٓ تؤؤدا روا، وٓ »اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم ل  ؤؤذا ااؤؤديٝ اـنؤؤحٓح: 

ًٙ، وٓ  ؤؾ يبًؤُؿ حلن هيجؤر حلخؤٙه  تٌٙؼهقا، وٓ حتٙسدوا، وؿقٔقا طٌؤٙد اهلل  خقأؤ

ديٝ  ؤؤؤق ل اـقاؾؤؤؤع لؤؤؤـ  ؤؤؤذا اهلجؤؤؤر جيؤؤؤٚ ؾويؤؤؤف و  ؤؤؤٙ ه،  ؤؤؤذا ااؤؤؤ شؽؤؤؤقق  ؤؤؤالث

ًٙ، ؽٍؤؤد حلؽًؤؤح ايبجؤؤٙل  رمحؤؤٛ اهلل طؤؤز وجؤؤؾ طؤؤىل طٌؤؤٙدهأ ٕٔؤؤف   يِّؤؤع اهلجؤؤر لوٍُؤؤ

ـٌيض اـٌّقس ايبريهٛ حلن تمٌل ؼٓىْٙ ودٍؤد ٙ ودًؤد ٙ ل ضؤرف  ال ؤٛ حليؤٙم، 

يٌَل ـ ًٔٙن حلن يروي ؼٓظ ًٌٔف هبذه اـثال ٛ إيؤٙم، سؤِح ـؤف  ؤذـؽ، وـَؤـ  ذا 

وؿؤؤؤ  سؤؤؤٕٓيت ل  يؤؤؤض إدٙديؤؤؤٝ اـنؤؤؤحٓحٛ حلٔؤؤؤف جٙوز ؤؤؤٙ ؽٍؤؤؤد ارتَؤؤؤٚ ااؤؤؤرام، 

 ؤؤؤؤذـؽ حلي:  ذا جؤؤؤؤٙوز إيؤؤؤؤٙم اـثال ؤؤؤؤٛ اـتؤؤؤؤل سؤؤؤؤِح ـؤؤؤؤف اـمؤؤؤؤٙرع ؽْٓؤؤؤؤٙ  ٙيبٍٙصيؤؤؤؤٛ ؽْؤؤؤؤق 

ٓ  ؤؤؤؾ »يًؤؤؤتحؼ دخؤؤؤقل اـّؤؤؤٙر، جؤؤؤٙء ل ااؤؤؤديٝ أخؤؤؤر  يؤؤؤد ؾقـؤؤؤف طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم: 

يبًؤؤؤُؿ حلن هيجؤؤؤر حلخؤؤؤٙه ؽؤؤؤقق  ؤؤؤالث يُتٍٓؤؤؤٙن ؽٓيؤؤؤرض  ؤؤؤذا وييؤؤؤرض  ؤؤؤذا وخ مهؤؤؤٙ 

حلي:  ذا ؿؤؤٙن لؤؤـ اـنؤؤيٚ طؤؤىل  ؤؤذا ايبًؤؤُؿ اـؤؤذي  جؤؤر حلخؤؤٙه  شالماـؤؤذي يٌؤؤدحل  ٙـًؤؤ

ًٙ، وـَّف   يَّس  ذا اـقطٓؤد اـمؤديد لؤـ اـٌّؤل  حلٔؤف ٓ  ؤؾ ـؤف  ¢ ال ٛ حليٙم ترخن

آستِرار  يد  ال ٛ حليٙم ؽٕؾؾ لؤٙ يٌؤدو لؤـ اهلجؤر واـقطٓؤد ايبرتتؤٚ ... حلن تتحٍؤؼ 

ؽْٓؤؤٙ لتْؤؤٙجرون ؽؤؤقرًا لٌؤؤٙذة ايبؤؤقدة  ؤؤع لتْؤؤٙجريـ  يؤؤد اـثال ؤؤٛ إيؤؤٙم  اـتؤؤل ؿؤؤٙن 

يٌَؤؤل ـُخؤؤالص لؤؤـ  ؤؤذا اـقطٓؤؤد  ؤؤٕن يٌؤؤدحل حلخؤؤٙه  ٙـًؤؤالم، ؽٌيؤؤد ذـؤؤؽ اـًؤؤالم جيؤؤر 

اـَؤؤالم، واـَؤؤالم جيؤؤر ايبؤؤقدة .... ؤحؤؤق ذـؤؤؽ، وؿؤؤ  ؾٓؤؤؾ: حلول اـًٓؤؤٝ ؾوؤؤرة  ؤؤؿ 

يِّْر، ؽال حلؾؾ لـ حلن يٌٙدر ايبًُؿ حلخٙه اـذي ؿٙن  جره ل  ٙـٝ إيؤٙم  ٙـًؤالم 

 لـ وطٓد ايبْٙجرة ... ـثال ٛ حليٙم.ل ذـؽ اخلالص 

ولؤؤٙ ؽٓؤؤف لؤؤـ اـقطٓؤؤد يبؤؤـ هيجؤؤر  ¢اسؤؤِيقا ليؤؤل  ؤؤذا اـؤؤّص اـٌّؤؤقي لؤؤـ اـٌّؤؤل 
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تٌؤتح حل ؤقاب ا؛ّؤٛ يؤقم آ ّؤع واخلِؤٓس، ؽًٌٓؤر ـَؤؾ »: ¢حلخٙه  ً   حؤؼ، ؾؤٙل 

 ًٙ  ذا ٔحـ ًٔتٌػ  ف خ ًا، ّٕٔٙ ٔحـ اـؤدطٙة  غ اـتقدٓؤد،  شطٌد ٓ يػك  ٙهلل شٓئ

ـؤؤذيـ ٔرؽؤؤع رايؤؤٛ اـؤؤدطقة ـُتقدٓؤؤد، و غ ٌٔؤؤذ اإلذاك  ؤؤٙهلل ل حلي ٔؤؤقع لؤؤـ ؤحؤؤـ ا

حلٔؤقاع اـػؤؤك، ؽؤّىـ حلّٔؤؤٙ دخُّؤٙ ا؛ّؤؤٛ خؤ ًا  ؤؤدون دًؤٙب وٓ طؤؤذاب، وؿؤ  يٍؤؤٙل: 

ًٙ، ـؤؤؤٓس إلؤؤؤر ؿؤؤؤذـؽ، اسؤؤؤِيقا  ؤؤؤذا  ترأزيؤؤؤٜ. ّٕٔؤؤؤٙ لقدؤؤؤدون ٓ ٔػؤؤؤك  ؤؤؤٙهلل شؤؤؤٓئ

تٌتح حل ؤقاب ا؛ّؤٛ »ٙتَؿ: ااديٝ وطقه ودٙوـقا حلن تتِثُقه ل لّوٍَُؿ ل دٓ

ًٙ،  ٓ رجؤؾ ؿؤٙن  ّٓؤف  يقم آ ّع ويقم اخلِٓس، ؽًٌٓر ـَؾ طٌؤد ٓ يػؤك  ؤٙهلل شؤٓئ

ىِؤؤؤؤروا  ؤؤؤؤذيـ دتؤؤؤؤك ينؤؤؤؤوُحٙ، حلٔىؤؤؤؤروا  ؤؤؤؤذيـ دتؤؤؤؤك  ْٔ و ؤؤؤؤع حلخٓؤؤؤؤف شؤؤؤؤحّٙء، ؽٍٓؤؤؤؤٙل: حَل

ييّل: اصربوا طُْٓؿ ٓ تًٌؤروا هلؤؿ دتؤك  شينوُحٙ، حلٔىروا  ذيـ دتك ينوُحٙ

 ًٙ طىل هر لتٍٙ ُع.ينوُحٙ وييقدا  خقأ

تٌؤتح حل ؤقاب ا؛ّؤؤٛ يؤقم آ ّؤع ويؤؤقم اخلِؤٓس، ؽًٌٓؤر ـَؤؤؾ طٌؤد ٓ يػؤك  ؤؤٙهلل »

ًٙ،  ٓ رجؤؤؾ ؿؤؤٙن  ّٓؤؤف و ؤؤع حلخٓؤؤف شؤؤحّٙء، ؽٍٓؤؤٙل: حلٔىؤؤروا  ؤؤذيـ، حلٔىؤؤروا  ؤؤذيـ،  شؤؤٓئ

 ال ؤٛ ٓ ترؽؤع صؤالهتؿ ؽؤقق » ؤؿ ؾؤٙل طُٓؤف اـًؤالم ل دؤديٝ نخؤر:  شحلٔىروا  ذيـ

ًٙ  ر و ؤؤؿ ـؤؤف ؿؤؤٙر قن، والؤؤرحلة  ٙتؤؤٜ وزوجْؤؤٙ طُْٓؤؤٙ سؤؤٙخط،  وسؤؤْؿ: رجؤؤؾ حلم ؾقلؤؤ

حلي: لتٍٙصيؤؤؤؤؤؤٙن لتؤؤؤؤؤؤدا ران،  ذًا حللؤؤؤؤؤؤر ايبٍٙصيؤؤؤؤؤؤٛ وايبْؤؤؤؤؤؤٙجرة  شوحلخؤؤؤؤؤؤقان لتنؤؤؤؤؤؤٙرلٙن

ك ل اـؤؤرحلي  ؤؤذا لؤؤـ ن ؤؤٙره اـًؤؤٓئٛ حلن ار ذطؤؤل سؤؤقى آشؤؤرترَب  وايبتٙرؿؤؤٛ  ؤؤدون ُلؤؤ 

ـَِْٓف َيْنَيدُ ﴿اـنالة ٓ ترؽع  غ اهلل وٓ تٌٍؾ، ؿ  ؾٙل تيٙغ:  ُؾ   ِ َِ ـَْي ُٚ َوا  ٓ و  ُُِؿ ـا ََ ـْ ا

ٙـُِح َيْرَؽُيفُ  ن  ، ؽنالة  ذيـ ايبتنٙرلع ٓ ترؽع  غ اهلل تٌٙرك وتيؤٙغ [10]فاطر:﴾ـا

 وٓ تٌٍؾ.

ؿثؤؤؤؤ ًا لؤؤؤؤٙ تٍؤؤؤؤع ايبٍٙصيؤؤؤؤؤٛ وايبنؤؤؤؤٙرلٛ  ؤؤؤؤ  بوؤؤؤؤر ل  ؤؤؤؤؤٙل  ًٔؤؤؤؤٙن لؤؤؤؤـ اـىّؤؤؤؤؤقن 
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طؤؤـ حلن ٔىؤؤـ  وإو ؤٙم  ٕخٓؤؤف ايبًؤؤُؿ، ؽجؤٙء  ؤؤذا ااؤؤديٝ إخؤؤ  ـٓحؤذرٔٙ ويّْٙٔؤؤٙ

 يٙؿؿ واـىـ ؽؤٗن اـىؤـ حلؿؤذب » ٙيبًُؿ ضـ اـًقء، ؽٍٓقل طُٓف اـنالة واـًالم: 

ااديٝ، وٓ حتًًقا وٓ  ًًقا وٓ حتٙسدوا وٓ تٌٙؼهقا، وؿقٔقا طٌؤٙد اهلل 

ًٙ ؿ  حللرؿؿ اهلل تٌٙرك وتيٙغ  .ش خقأ

ل حلول ااؤؤؤؤديٝ يّْٙٔؤؤؤؤٙ طؤؤؤؤـ اـىؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤٕٙخ ايبًؤؤؤؤُؿ وييُؤؤؤؤؾ ذـؤؤؤؤؽ  ٕٔؤؤؤؤف حلؿؤؤؤؤذب 

اديٝ حلن تٍقل: ؽالن ؿذا وؽالن ؿذا، وـٓس طّدك طىل ذـؽ  ر ٙن لؤـ اهلل طؤز ا

وجؾ حلوًٓ،  ؿ ـق ؿٙن طّدك طىل ذـؽ  ر ٙن جيٓز ـؽ حلن تىـ  ٕخٓؽ ضـ اـًقء 

ؽؤؤال جيؤؤقز ـؤؤؽ حلن تًؤؤتًٌٓف،  ؤؤؾ طُٓؤؤؽ حلن تٌؤؤٙدر ؿؤؤ  ؾُّؤؤٙ ل حلول  ؤؤذه اـَُِؤؤٛ  ؤؤذه 

ٔؤٜ لوٙ ٍؤٛ ـُػؤييٛ، وؿثؤ ًا لؤٙ  غ ٔنحف و رشٙده وتقجْٓف اـقجْؤٛ اـتؤل ترا ؤٙ حل

يؤؤؤؤدؽع سؤؤؤؤقء اـىؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤذا ايبًؤؤؤؤُؿ ايبزؤؤؤؤء ضّؤؤؤؤف  ٕخٓؤؤؤؤف ايبًؤؤؤؤُؿ  غ ارتَؤؤؤؤٙب  ؤؤؤؤذه 

ايبخٙـٌؤؤؤٙت اـتؤؤؤل طوٌْؤؤؤٙ اـرسؤؤؤقل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم طؤؤؤىل ايبّْؤؤؤل لؤؤؤـ اـىؤؤؤـ  ٙيبًؤؤؤُؿ 

اـتجًؤؤؤؤس  ؤؤؤؤق تتٌؤؤؤؤع حلخوؤؤؤؤٙء   شٓ حتًًؤؤؤؤقا وٓ  ًًؤؤؤؤقا» شوٓ  ًًؤؤؤؤقا» ٍقـؤؤؤؤف: 

واـتحًس  يض اـيُ ء يٍقـقن:   ؤ   ِيّؤك  ايبًُؿ ـًِزه ويبزه واـويـ ؽٓف،

وادد، ـَـ اآٍٍؤٛ حلن اـتحًؤس ـؤف ليّؤك ؼؤ  ليّؤك اـتجًؤس، ٕٔؤف ٓ ينؤح ل 

 يؤؤض إدٓؤؤٙن حلن ٍٔؤؤٓؿ ـٌىؤؤٛ اـتجًؤؤس لٍؤؤٙم اـتحًؤؤس، ؽٌؤؤل اـٍؤؤرنن اـَؤؤريؿ ؾؤؤقل 

ـْ ُيقُسَػ ﴿طُٓف اـًالم ـٌّٓف:  ييٍقب قا ِل ًُ  ً  ق  ؽٙـتحًس [16]يوسف:﴾اْذَ ٌُقا َؽتََح

تتٌع حلخٌٙر اـمخص، وآست ع  غ ذـؽ، ؽّْٙ اـتحًس ؿٕٔف ل ااديٝ حلخص 

لؤؤـ اـتجًؤؤس، اـتحًؤؤس يَؤؤقن ل اخلؤؤ  ويَؤؤقن ل اـػؤؤ، حللؤؤٙ اـتجًؤؤس ؽْؤؤق ل 

ل  ؤؤؤذا ااؤؤؤديٝ يّْؤؤؤك طؤؤؤـ إلؤؤؤريـ، يّْؤؤؤك طؤؤؤـ تتٌؤؤؤع  ¢اـػؤؤؤ ودؤؤؤده، ؽٙـرسؤؤؤقل 

ذا ؿؤؤٙن ايبٍنؤؤقد حلخٌؤؤٙر اإلًٔؤؤٙن وطؤؤـ اـتجًؤؤس طُٓؤؤفأ ٕن إلؤؤقر  ٍِٙصؤؤد ٙ، ؽؤؤٗ
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لؤؤـ اـتحًؤؤس  ؤؤق اـقصؤؤقل  غ اخلؤؤ  ؽؤؤال  ؤؤٕس ؽٓؤؤف، حللؤؤٙ اـتجًؤؤس ؽُؤؤٓس ؽٓؤؤف خؤؤ  

ًٙ، ـؤؤذـؽ ٓ جيؤؤقز ـًُِؤؤُؿ حلن يتحًؤؤس وحلن يًؤؤتِع اؤؤديٝ ايبًؤؤُؿ  ٍنؤؤد   صالؾؤؤ

 تتٌع اخلوٕ واـيقرة، و يٍٙطف ؽٓ  ٓ يروٙه.

لؤع يبٙذا  ًؤد اإلًٔؤٙن حلخؤٙه ايبًؤُؿ؟  ؤذا حللؤر  شوٓ  ًًقا وٓ حتٙسدوا»

إسػ اـمديد يَٙد يَقن لٌوقرًا ل اإلًٔٙن، حلؾقل: يَٙد ٕين ٓ حلطتٍؤد حلن اهلل 

طؤؤز وجؤؤؾ ؽوؤؤر اإلًٔؤؤٙن طؤؤىل حلن  ًؤؤد حلخؤؤٙه ايبًؤؤُؿ، ؽُؤؤذـؽ ؾُؤؤٜ: يَؤؤٙد يَؤؤقن 

لٌوؤؤؤؤقرًا ـَثؤؤؤؤرة لؤؤؤؤٙ يًُؤؤؤؤٚ طؤؤؤؤىل اـّؤؤؤؤٙس لؤؤؤؤـ ااًؤؤؤؤد، واآٍٍؤؤؤؤٛ حلن داء ااًؤؤؤؤد داء 

ٙدي ايبؤٙيل واـًّؤٙء اـيُِؤل، ؽؤٙـًّل طهٙل، وؿث ًا لٙ يىْر  ع إؼّٓٙء اـًّٙء ايب

ًٙ ـؤؤدخقل  ـ لثُؤؤف  ؤؤؿ يَؤؤقن ذـؤؤؽ سؤؤٌٌ ـ لثُؤؤف، واـًّؤؤل طُؤؤً   ًؤؤد ِلؤؤ لؤؤًٙٓ  ًؤؤد ِلؤؤ

 اـًٌهٙء ايبتحٙسديـ.

ًٙ ـّؤؤؤؤؤٙ:  وٓ حتًًؤؤؤؤؤقا وٓ  ًًؤؤؤؤؤؤقا وٓ »ويٍؤؤؤؤؤقل اـرسؤؤؤؤؤقل طُٓؤؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤؤالم تٕديٌؤؤؤؤؤ

ًٙ ؿؤ  حل لؤرؿؿ اهلل تٌؤٙرك حتٙسدوا وٓ تٌٙؼهقا، وٓ تدا روا، وؿقٔقا طٌٙد اهلل  خقأؤ

ُؾؤؤؤؤؤقا﴿ييّؤؤؤؤؤل ل ؾقـؤؤؤؤؤف تيؤؤؤؤؤٙغ:  شوتيؤؤؤؤؤٙغ ر  ٌَ ٓ َت ٙ َو ؤؤؤؤؤِؾ اهلل ِ َبًِٓيؤؤؤؤؤ ٌْ قا  َِح ُِ ]آل ﴾َواْطتَِنؤؤؤؤؤ

 .[103عمران:

ؽْؤؤؤذه ؿُِؤؤؤٛ ولقطىؤؤؤٛ حلرجؤؤؤق حلن يٌّيّؤؤؤٙ اهلل تٌؤؤؤٙرك وتيؤؤؤٙغ هبؤؤؤٙ، وحلن  ٍؤؤؤؼ ؽّٓؤؤؤٙ 

ًٙ.ق  ُخ إُ   ة اـنٙدؾٛ اـتل حلشير حلّٔٙ  حٙجٛ  غ حتٍٍْٓٙ بٓي

طؤؤؤؤز وجؤؤؤؤؾ حلن ييّّٓؤؤؤؤٙ طؤؤؤؤىل صٙطتؤؤؤؤف ل ؿؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤٙ حللؤؤؤؤر، وسؤؤؤؤٌحٙٔؽ اـُْؤؤؤؤؿ  ًٔؤؤؤؤٕل اهلل

 و حِدك، حلشْد حلن ٓ  ـف  ٓ حلٜٔ، حلستًٌرك وحلتقب  ـٓؽ.

 : .. : .. (  44/ 23) اهلدى والنور /
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 الػدٚ عٍد الطمفٗني

لداخُٛ: صٓٚ ل لٌٙدثٙت إخ ؿ ل ٔيٜ اـًٌُٓع  ٙـًُىٛ وطدم اـرؽؼ ؽال حلدري 

ـًؤؤؤِٛ  ؤؤؤل سؤؤؤِٛ اـَثؤؤؤرة اـَؤؤؤٙ رة، اـّؤؤؤٙس اـتؤؤؤل  ؤؤؤل  ؤؤؤؾ تؤؤؤرون.. حلن  ؤؤؤذه ا

اـوٙلٌٛ ايبّنقرة  ن شٙء اهلل  ؿ اـًر ٙء، حلم  ل لٓؤزة ـؤٌيض إشؤخٙص 

 ولٙ  ل ٔنٓحتَؿ دقل  ذا إلر؟

واهلل يٙ حلخل، حلٔٙ حلطتٍد حلن هلذه اـتِْٛ حلصالً ـَـ يٌٙـغ ؽْٓٙ، ٓ ًٔتوٓع  اـمٓخ:

 ًٙ حلطتٍؤؤؤد دالؤؤؤً  حلن خنؤؤؤقم اـؤؤؤدطقة  حلن ٔؤؤؤربحل حلًٌٔؤؤؤّٙ لؤؤؤـ لثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا اـيٓؤؤؤٚ، ـَؤؤؤـ حليهؤؤؤ

يٌٙـًقن  تٍدير ٙ، وـذـؽ حلسٌٙب  يهْٙ لؤـ صٌٓيؤٛ ا؛ طؤٛ، و يهؤْٙ لؤـ صٌٓيؤٛ 

خنؤؤقلْٙ، صٌٓيؤؤٛ ا؛ طؤؤٛ  ن ؿؤؤٙن  ّؤؤٙك بٙطؤؤٛ يؤؤٕلرون  ؤؤٙيبيروف ويّْؤؤقن طؤؤـ 

ايبَّؤؤر لؤؤـ ايبًؤؤُِع طٙلؤؤٛ، ؽْؤؤل  ؤؤذه اـوٙلٌؤؤٛ، وـؤؤذـؽ ؽحٓؤؤّ   ؤؤؿ يُحؤؤقن طؤؤىل 

يروف واـّْؤؤل طؤؤـ ايبَّؤؤر ينؤؤٌح  ؤؤذا  ٙـًّؤؤٌٛ ـمخؤؤريـ  يؤؤض إلؤؤقر  ؤؤٕٙلر  ؤؤٙيب

ايبتًؤؤؤؤٙ ُع  ٙـٍٓؤؤؤؤٙم هبؤؤؤؤذا اـقاجؤؤؤؤٚ ؽٓؤؤؤؤف شؤؤؤؤدة، ؽٓؤؤؤؤف توؤؤؤؤرف، وـؤؤؤؤذـؽ أن اإلطؤؤؤؤالم 

اـيؤؤؤؤؤٙيبل اـَؤؤؤؤؤٙؽر اـىؤؤؤؤؤٙ  يًؤؤؤؤؤِل  ؤؤؤؤؤٖٓء ايبتوؤؤؤؤؤرؽع  ٕٙصؤؤؤؤؤقـٓعأ ٕ ؤؤؤؤؤؿ صؤؤؤؤؤٙروا 

لتِٓؤؤزيـ طؤؤـ أخؤؤريـ  ؤؤٕ ؿ درينؤؤع ؿؤؤؾ ااؤؤرص ـُرجؤؤقع  ؤؤديّْؿ و ٗسؤؤاللْؿ 

يُؤؤؤقه دَؤؤؤؤً  يِفؤؤؤ طؤؤؤؤىل وجؤؤؤف إرض، ؽْؤؤؤؤذا لؤؤؤٙ يتيُؤؤؤؤؼ  قاؾؤؤؤع  ؤؤؤؤٖٓء  غ حلن جي

 اـًر ٙء حلو حل ؾ اـيٍٓدة حلو اـوٙلٌٛ ايبّنقرة.

ًٙ ؽؤْٓؿ حلو ل  يهؤْؿ و ؤذا ٓ بُؤق لّؤف حلي صٙلٌؤٛ وحلي  رء نخر ؾد يَقن طٌٓؤ
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ًٙ  يؤؤض اـمؤؤدة ؿؤؤٙن ٓ يًٌّؤؤل حلن تنؤؤدر، ـَؤؤـ  بٙطؤؤٛ، حل ؤؤؿ ؾؤؤد ينؤؤدر لؤؤّْؿ حلدٓٙٔؤؤ

يؤؤؤتيِؿ  غ ؿؤؤؤؾ لؤؤؤـ يّتًؤؤؤٚ  غ  ؤؤؤذا ايبؤؤؤّْٞ اـنؤؤؤحٓح، ؽتخؤؤؤرج  ؤؤؤذه يٌؤؤؤٙـغ ؽْٓؤؤؤٙ و

دّٓئؤؤذ ايبًؤؤٕـٛ طؤؤـ اآٍٍؤؤٛ  غ اخلٓؤؤٙل، ؽُْؤؤذيـ اـًؤؤٌٌع حلدؤؤدمهٙ يتيُؤؤؼ  حٍٍٓؤؤٛ 

 ٖٓء اـذيـ يٍقلقن  قاجٚ ٓ يٍؤقم  ؤف أخؤرون  ٓ لؤٙ ؾؤؾ ؤؤدر، وأخؤر يتيُؤؼ 

ّ   خنؤؤؤقلْؿ اـؤؤؤذيـ ٓ يروؤؤؤقن  ؤؤؤذا ايبؤؤؤّْٞ اـؤؤؤذي  ؤؤؤؿ يًؤؤؤ ون ؽٓؤؤؤف خٙصؤؤؤٛ دٓؤؤؤ

ييؤؤؤٙ؛قن حللؤؤؤقرًا  ؤؤؤؿ أخؤؤؤرون يًؤؤؤِق ٙ  ثٙٔقيؤؤؤٛ،  ؤؤؤذا  ذا حلٓن اـتيٌؤؤؤ  و ٓ سؤؤؤ  ٙ 

 ؾمقرًا وس  ٙ سٌٚ ل اـتٌريؼ..  غ نخر لٙ  ّٙك لـ اـتيٙ  ...

ًٙ طـ سٖاـؽ.  ؽْذا لٙ حلراه جقا 

 ( 00:  22:  16/ 609) اهلدى والنور/
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 الطمفٗٛ ٔالسفل ٔالمني

ف ٔنٓحٛ طٙلٛ ـُدطٙة ييّل ييّل ٔنٓحٛ دقل ؿٌٓٓٛ ج  قَ شق رحليؽ شٓخّٙ تُ -لداخُٛ 

ًٙ ل إردن؟ ًٙ صحٓح ًٙ طُِٓ  اـدطقة  غ  ؾٙلٛ لّْج

تٌٙع اـَتؤٙب واـًؤّٛ اجيٚ ؾٌؾ ؿؾ رء طىل  خقأّٙ اارينع طىل : اـمٓخ

حلن يتدارسؤؤق ٙ دراسؤؤٛ طُِٓؤؤٛ دؾٍٓؤؤٛ ؽْٓؤؤٙ اـؤؤقطل واـٌْؤؤؿ اـنؤؤحٓح وؽْٓؤؤٙ اـتؤؤٕين ل 

مخنؤؤٓٛ لؤؤـ اـؤؤذيـ يؤؤرون حلًٌٔؤؤْؿ حل ؤؤؿ صؤؤٙروا لؤؤـ صؤؤالب  ؤؤذا طؤؤدم تٌّؤؤل أراء اـ

وجيؤٚ  ٙإلوؤٙؽٛ  غ  ؤذا و ؤق دراسؤٛ  ؤذا اـيُؤؿ جيؤٚ حلن يَؤقن  ،اـيُؿ اـػؤيػ

 ،دتك ٓ يَقن طُِف دجٛ طُٓف لـ جْؤٛ ،دارس درينٙ طىل اـيِؾ    طُؿ  ؿؾ  

لر  ٙـٝ الدظ ل ذـؽ حل ؿ يًٌّل حلن يُ  ،ودتك يٌّع اهلل تٌٙرك وتيٙغ اـّٙس  يُِف

و ق:  ذا حلردٔٙ حلن ٔدطق اـّٙس  غ لٙ التـ اهلل  ف طُّٓٙ لـ اهلدى واـّقر ؽٓجٚ حلن 

 ،ٔرتؽؼ هبؤؿ وحلٓ ٔتمؤدد طُؤْٓؿ وحلٓ ٔىْؤر حللؤٙلْؿ  ّٕٔؤٙ لتِٓؤزون طُؤْٓؿ هبؤذا اـيُؤؿ

جيٚ حلن ٔيترب اـّٙس ؿؾ اـّٙس اـذيـ ٔؤرا ؿ  يٓؤديـ طؤـ  ؤدي اـرسؤقل صؤىل اهلل 

وٓ شؤؤؤؽ حلن ايبؤؤؤرض ايبيّؤؤؤقي حلشؤؤؤد  ،يتؤؤؤرب ؿ لؤؤؤرىطُٓؤؤؤف وطؤؤؤىل نـؤؤؤف وسؤؤؤُؿ حلن ٔ

و ذا ؿؤٙن لؤـ ايبٌؤروض ـُوٌٓؤٚ  ،وحلض طىل صؤٙدٌف لؤـ ايبؤرض ايبؤٙدي اـٌؤدين

اـٌدين حلن يرتؽؼ  ٙيبريض دتك يٍقل ؿث  لّْؿ حلن  يض ايبرى ييٙؽقن  ِجرد 

ؽؤؤؤٕوغ وحلوغ حلن يَؤؤؤقن صٙـؤؤؤٚ اـيُؤؤؤؿ اـؤؤؤذي  ،حلن يًؤؤؤِيقا ؿاللؤؤؤٙ ـوٌٓؤؤؤٙ لؤؤؤـ صٌٓؤؤؤٌْؿ

 ،و تٌٙع لٙ ؿٙن طُٓؤف سؤٌُّٙ اـنؤٙـح ،د اـّٙس و دايتْؿ  غ  تٌٙع اـًّٛيتقغ  رشٙ
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 ًٙ ًٙ  حلن يَؤؤؤقن رؽٍٓؤؤؤ و ذا ؿؤؤؤٙن اـٌّؤؤؤل  صؤؤؤىل اهلل طُٓؤؤؤف  ،ل ليؤؤؤٙلُتْؿ ل دطؤؤؤقهتؿ ـوٌٓؤؤؤ

وطؤؤؤىل نـؤؤؤف وسؤؤؤُؿ يَّؤؤؤر طؤؤؤىل اـًؤؤؤٓدة طٙلمؤؤؤٛ  ريض اهلل طّْؤؤؤٙ دٓؤؤؤّ  ؾًؤؤؤٜ ل رد 

اهلل طُٓف وطؤىل نـؤف وسؤُؿ اـًالم طىل ذـؽ اـْٓقدي اـذي دخؾ طىل اـٌّل  صىل 

ؽًؤؤؤؤؤاللف ؼؤؤؤؤؤ  واوؤؤؤؤؤح حلٔؤؤؤؤؤف سؤؤؤؤؤالم  .اـًؤؤؤؤؤٙم طُؤؤؤؤؤَٓؿ :ؽٍؤؤؤؤؤٙل ،ؽؤؤؤؤؤٕـقى ـًؤؤؤؤؤٙٔف  ٙـًؤؤؤؤؤالم

 ،اـؤذي  ؤق اـًؤٙم ،وٓ  ق واوح حلٔف دطٙء طىل سٓد ايبرسُع  ٙيبقت ،ايبًُِع

 ًٛ ًٛ س ؤؤ و ؤؤٙـوٌع ٓ يتجؤؤرحل حلن بٙصؤؤٚ اـرسؤؤقل  طُٓؤؤف  ،و ؤؤق   يّوؤؤؼ هبؤؤٙ ؽنؤؤٓح

ًٙ  ،ايبقت :حلي، شاـًٙم طُٓؽ» : ٍقـفواـدوـٛ ـف يقلئٍذ  ،اـًالم يبؤٙ ل  وـَّؤف حليهؤ

اـًؤؤالم اـؤؤذي  ؤؤق  ¢ٓ يّوُؤؤؼ ـٍُٓؤؤل طُٓؤؤف   ¢ـٌّل   ؤؤٌٙؤؤر ودٍؤؤد وؿُ  ل  ؾٌُؤؤف لؤؤـ ذُ 

و ٔؤؤؤ  ؼًِِْؤؤؤٙ  ،ؿؤؤؤ  جؤؤؤٙء ل ااؤؤؤديٝ اـنؤؤؤحٓح ،اسؤؤؤؿ لؤؤؤـ حلسؤؤؤ ء اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ

اـٌّؤؤؤل  ولؤؤؤـ إلؤؤؤر اـٌؤؤؤد ل حلٓ بٌؤؤؤك ذـؤؤؤؽ طؤؤؤىل ، شاـًؤؤؤٙم طُؤؤؤَٓؿ» :ٙ ؽٍؤؤؤٙلَْ يَ ٓ  وَوؤؤؤ 

 :ؽؤؤرد  طُٓؤؤف اـًؤؤالم  ٗجيؤؤٙز وؼٙيؤؤٛ اإلجيؤؤٙز  ٍقـؤؤف ،صؤؤىل اهلل طُٓؤؤف وطؤؤىل نـؤؤف وسؤؤُؿ

حللؤؤؤٙ اـًؤؤؤٓدة طٙلمؤؤؤٛ و ؤؤؤل لؤؤؤـ وراء ااجؤؤؤٙب ؽؤؤؤ  ؿؤؤؤٙدت تًؤؤؤِع  ؤؤؤذا . شوطُؤؤؤَٓؿ»

وطُؤؤَٓؿ اـًؤؤٙم واـُيّؤؤٛ واـًهؤؤٚ » :اإلـؤؤقاء لؤؤـ ذاك اـْٓؤؤقدي  ٙـًؤؤالم دتؤؤك ؾٙـؤؤٜ

لؤٙ  ؤذا يؤٙ  :ؾؤٙل اـرسؤقل  طُٓؤف اـًؤالمؽُ  خؤرج اـْٓؤقدي  ش خقة اـٍردة واخلّٙزير

حل  تًؤؤؤِيل لؤؤؤٙ ؾُتؤؤؤف يؤؤؤٙ  :ؾؤؤؤٙل هلؤؤؤٙ ؟يؤؤؤٙ رسؤؤؤقل اهلل حل  تًؤؤؤِع لؤؤؤٙ ؾؤؤؤٙل :ؾٙـؤؤؤٜ ؟طٙلمؤؤؤٛ

ولؤٙ ؿؤٙن اـيّؤػ ل رء  ،لٙ ؿٙن اـرؽؤؼ ل رء  ٓ زأؤف» -و ّٙ اـمٙ د-طٙلمٛ 

 .ش ٓ شٙٔف

 و ذا ؿؤؤٙن  َؤؤذا يٍؤؤقل اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم يبؤؤـ خٙصؤؤٚ اـْٓؤؤقد  تُؤؤؽ اـُْجؤؤٛ

ٕ ؤؤٙ ؽِْؤؤٜ لؤؤـ اـْٓؤؤقدي حلٔؤؤف يؤؤدطقا  أهلؤؤٙ ذـؤؤؽ ؼ  اـٍٙسؤؤٓٛ و ؤؤل اـًؤؤٓدة طٙلمؤؤٛ وُدؤؤ 

ؽ ذا يًٌّل حلن يَقن لقؾٌّٙ لع  خقأّؤٙ اـؤذيـ يمؤرتؿقن  ، ٙيبقت ¢طىل اـٌّل  
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ؽؤؤؤال شؤؤؤؽ حلّٔؤؤؤٙ جيؤؤؤٚ حلن ٔرتؽؤؤؤؼ هبؤؤؤؿ وحلٓ ٔتمؤؤؤدد  ،ليّؤؤؤٙ طؤؤؤىل إؾؤؤؤؾ ل اـمؤؤؤْٙدتع

 .طُْٓؿ

 طُٓؤؤف وطؤؤىل نـؤؤف وسؤؤُؿ يبيؤؤٙذ ا ؤؤـ جٌؤؤؾ وهلؤؤذا ؿؤؤٙن لؤؤـ وصؤؤٓٛ اـٌّؤؤل   صؤؤىل اهلل

 ٙةً َطؤؤ وحلس لقسؤؤك إشؤؤيري ريض اهلل طؤؤّْ  حلن اـٌّؤؤل  طُٓؤؤف اـًؤؤالم يبؤؤٙ حلرسؤؤُْ  دُ 

ؤؤؤؤ يَ وينؤؤؤؤا وٓ تُ  ،اذ ٌؤؤؤؤٙ وتوٙوطؤؤؤؤٙ» غ اـؤؤؤؤِٓـ ؾؤؤؤؤٙل هلؤؤؤؤ   ؽْؤؤؤؤذا ؿُؤؤؤؤف وذاك اؤؤؤؤٙ  ،شان 

 .جييُّٙ ّٔتٌف ـَّقن ل دطقتّٙ لتًٙمحع لتٓٙهيـ لع اـّٙس

ذه ايبّٙسؤؤٌٛ وؿثؤؤ ًا لؤؤٙ حلؾؤؤقل  ن دطقتّؤؤٙ وااِؤؤد هلل  ؤؤل دطؤؤقة وؿؤؤ  حلؾؤؤقل ل  ؤؤ

 ،وؿُِؤؤٛ ااؤؼ  وٌٓيؤٛ ااؤٙل طؤىل اـّؤٙس  ٍُٓؤؤٛ ،واـّؤٙس طؤـ ااؤؼ ؼؤٙؽُقن ،ااؤؼ

ؽحًؤٌْؿ  ٍؤؾ  ،ؽٌَٓل   ًٍٙٓ طىل اـّٙس حلن ٔؤدطق ؿ  غ  ؤذا ااؤؼ اـثٍٓؤؾ طُؤْٓؿ

 اإل ٍؤٙل طُؤْٓؿ وذـؽ لؤٙ يًٌّؤل حلن يردطّؤٙ وحلن ينؤدٔٙ طؤـ حلن ٔزيؤد ل ،ؿُِٛ ااؼ

مديد ل دطقتّؤٙ  يؤٙ ؿ  غ ااؤؼ ٕٔؤف  ذا أهؤؿ  غ شؤدة تل استي ـّٙ حلسُقب اـ

ة ااؤؤؼ د   ذا أهؤؤؿ  غ دطؤؤقة اـّؤؤٙس ِشؤؤ  ،ة إسؤؤُقبد  و ٍُؤؤف طؤؤىل اـّؤؤٙس ِشؤؤ  ،ااؤؤؼ

ؤؤ ؽؤؤال يًٌّؤؤل حلن ٔهؤؤؿ  غ  ؤؤذا اـثِ  ،و ٍُؤؤف طُؤؤْٓؿ و ؤؤق دؤؤؼ ؤؤ ؾ  ِ ٍَ  ،ال نخؤؤر ـؤؤٓس  حؤؤؼٍْ

ا ـُّٙس طـ تٌٍؾ ااؼ اـثٍٓؾ  وٌٓيتف ؿ  اـثٍؾ اـثٙين صٙد     ذا يَقن  ذا ئذودّٓ

ٓاًل ﴿ؾٙل تيٙغ  ٍِ  َ ًٓ َْٓؽ َؾْق َُ ل َط
ٍِ ُْ ٙ َسُّ  ٔ  .[5]المزمل:﴾ ِ

وهلؤؤذا ؿؤؤٙن لؤؤـ ؿاللؤؤف  طُٓؤؤف اـًؤؤالم  ٙـًّؤؤٌٛ يبيؤؤٙذ ل ؾنؤؤٛ  صٙـتؤؤف ـٍُؤؤراءة ل 

 ،ـنؤالة خٌُؤفصالة اـيمٙء تُؽ اإلصٙـٛ اـتل محُٜ حلدد إٔنٙر طىل حلن يٍوع ا

ؽَؤٙن ليؤٙذ يبؤٙ  ًُؤف اخلؤؤرب  ،ويؤرتك ا؛ طؤؤٛ ،ويّوُؤؼ  غ داره ،وحلن ينؤظ ودؤده

واسؤؤتيِؾ  ، ٔؤؤف لّؤؤٙؽؼ :دتؤؤك ؿؤؤٙن يٍؤؤقل ؽٓؤؤف ،يمؤؤتد ل ااِؤؤؾ طؤؤىل  ؤؤذا إٔنؤؤٙري

 ًٙ لّؤف لؤع ايبٌؤدحل اـيؤٙم ،ايبٌؤدحل اـيؤٙم  ليٙذ ريض اهلل طّف استيِؾ  ذا اـَُِؤٛ أوالؾؤ
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حلٔؤف لؤٙ ؿؤٙن »: شصؤحٓح لًؤُؿ»ل دديثف اـوقيؾ ل  اـذي يتحدث طّف ا ـ لًيقد

حلن اـؤؤؤذي » :وؿؤؤؤذـؽ  ّؤؤؤٙك دؤؤؤديٝ نخؤؤؤر، شيتخُؤؤؤػ طؤؤؤـ صؤؤؤالة ا؛ طؤؤؤٛ  ٓ لّؤؤؤٙؽؼ

اسؤؤؤتيِؾ ليؤؤؤٙذ  ؤؤؤذا  ،شيَؤؤؤقن ل ايبًؤؤؤجد  ؤؤؤؿ يًؤؤؤِع إذان  ؤؤؤؿ بؤؤؤرج ؽْؤؤؤق لّؤؤؤٙؽؼ

ٕن  ؤؤذا اـرجؤؤؾ   بؤؤرج  أآسؤؤتي ل اـيؤؤٙم ل دؤؤؼ ذـؤؤؽ اإلًٔؤؤٙن وؿؤؤٙن فوئؤؤٙ

ًٙ ـُْؤؤؤقىا و ٔؤؤؤ  ـيؤؤؤذر  ّٓؤؤؤف ـُرسؤؤؤقل  طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم  دٓؤؤؤّ  شؤؤؤَك ليؤؤؤٙذًا  ـٓؤؤؤف  ،تٌٙطؤؤؤ

ؿؤؤؤ   ؤؤؤق ليُؤؤؤقم ؽٍؤؤؤٙل ـؤؤؤف اـرسؤؤؤقل طُٓؤؤؤف  ،وراء ليؤؤؤٙذ ؽٕرسؤؤؤؾ اـرسؤؤؤقل  طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم

 حًؤٌؽ حلن  ؟ليؤٙذٙ حلؽتؤٙن حلٔؤٜ يؤ؟ ليؤٙذٙ ٙن حلٔؤٜ يؤحلؽت ؤ  ؟حلٜٔ يؤٙ ليؤٙذ ٙنٌ ت  ؽَ حل» :اـًالم

حلدؤؤؤدؿؿ  ذا حلم   ،لؤؤؤـ اـًؤؤؤقرؤحق ؤؤؤٙ  ،واـُٓؤؤؤؾ  ذا يًمؤؤؤك ،تٍؤؤؤرحل  ٙـمؤؤؤِس ووؤؤؤحٙ ٙ

ؤحؤـ  ،ؽٙـمٙ د حلن اـًٍقة واـمدة تيؤ ل اـؤدطقة ، غ نخر ااديٝ شؽُٓخٌػ

ـدسؤؤؤؤػ ٔالدؤؤؤؤظ ل ؿثؤؤؤؤ  لؤؤؤؤـ  خقأّؤؤؤؤٙ وؿُؤؤؤؤ  ؿؤؤؤؤٙن  ؤؤؤؤذا ااؤؤؤؤديٝ دؤؤؤؤديٝ طْؤؤؤؤده 

واـقاؾؤع حلٔؤف  ،ٕٔف يتنقر حلن اـمدة تٌّؤع ل اـؤدطقة أؽْٓٙ  ٙـدطقة ؿُ  ؿٙن شديداً 

قا ﴿ؾقـف طز وجؾ تي ودًٌَؿ هبذا اـندد  ه ؤ ٌَ ْٔ ٓ ِٚ ُْؤ ٍَ ـْ َٜ َؽى ؤٙ َؼُِؤَٓظ ا ْق ُؿّْؤ ـَؤ َو

ـْ َدْقـَِؽ   .[154]آل عمران:﴾ِل

ر  ّٕٔؤٙ اـٓؤؤقم ا تُّٓؤٙ  ٍّؤٓض لؤٙ ؿّؤؤٙ ا تُّٓؤٙ ل اـٍؤرون ايبٙوؤؤٓٛ ؿ ؤ ذَ وحلرى حليهؤٙ حلن حلُ 

 ،ؽهؤؤالً طؤؤـ صؤؤالب اـيُؤؤؿ ،اـًؤؤٙ ٍٛ ؿّؤؤٙ ا تُّٓؤؤٙ ل اـٍؤؤرون اـًؤؤٙ ٍٛ  جِؤؤقد اـيُؤؤ ء

ول٘ؤ  ؤذا ا؛ِؤقد طؤىل  ،ا تُّٓٙ  ٙ؛ِقد طـ اـتٍُٓؤد ايبؤذ ٌل ،طـ اـيٙلٛؽهالً 

ل صؤؤؤٓحٛ لٌٙرؿؤؤؤؤٛ ـُرجؤؤؤؤقع  غ اـَتؤؤؤؤٙب  ،أن ل ؽٓئؤؤؤؤٛ ،ايبًؤؤؤُِع ؾؤؤؤؤرون صقيُؤؤؤؤٛ

ٙ اـٓٙٔيؤٛ ،واـًّٛ ٙ و  َر َؤ َْؤ َُ ن ٍٔؤٓض ذـؤؽ أ اوـَّّؤٙ ٔمؤَق ،وٓ شؽ ؾؤد نتؤٜ حلؿ

لؤـ  اؽٕصؤٌحّٙ أن ٔمؤَق؛ِؤقد ا اؿّٙ ٔمَق ،طُٓف لـ ؾٌؾ اإلر اـذي ؿّٙ ٔمَق

ؽٕصؤؤٌح ؿؤؤؾ لؤؤـ سؤؤِع ؿُِؤؤٛ اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ و ؤؤق ٓ يٌٍؤؤف لؤؤـ اـَتؤؤٙب  ،آٔوؤؤالق
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وؾؤد  ،واـًّٛ شٓئٙ  ٔ   يض اـيٌٙرات و يض اـَُ ت يًِيْٙ لـ  يؤض اـؤدطٙة

ؽؤٓىـ حلٔؤف حلصؤٌح  ؤذـؽ طٙيبؤٙ  ،وؾد تَقن ل  يهؤْٙ خوؤٕ ،تَقن  ل ؿُ ت دؼ

ويتدخؾ  ،وحلٔٙ حلرى  ذا اـٍقل خوٕ ،وحلٔٙ رحليل ؿذا ،ذاحلٔٙ حلرى ؿ :جيقز ـف حلن يٍقل

و ذا دار  ،و ذه هلٙ حلخوٙر ٙ ...ًـ حلن يٍرحل دديثٙو ق ٓ ُ   ،وصً  ل ؿؾ ؿٌ ٍ 

تٌؤٙع لؤذ ٚ لؤـ ايبؤذا ٚ إر يؤٛ ا ذا دار إلر  ع  - ذا رحليل اـمخ -إلر 

طٓٙ آجتْؤؤٙددطٓٙ اـُلؤؤ  نؤؤٌح ؿؤؤؾ لًؤؤُؿٍ و ؤؤع حلن يُ  ،ٌيؤؤٛ وا؛ِؤؤقد طُْٓؤؤٙت  ايبُ  د   ،يُؤؤؿ ُلؤؤ

تٌؤؤؤٙع ايبؤؤؤذ ٚ وطؤؤؤدم اؽؤؤؤال شؤؤؤؽ حلن اـٌٍؤؤؤٙء طؤؤؤىل لؤؤؤٙ ؿؤؤؤٙن طُٓؤؤؤف أ ؤؤؤٙء وإجؤؤؤداد لؤؤؤـ 

و ؤؤذا لؤؤـ  ؤؤٙب دّٙٔٓؤؤؽ  ،ذـؤؤؽ خؤؤ  ، ؤؤ راء ا؛ُْؤؤٛ اـؤؤذيـ لؤؤٙ درسؤؤقا اـيُؤؤؿ دآطتؤؤدا

 . يض اـػ حل قن لـ  يض

صحٓح حلن  يض ااَ ء حلو إد ٙء لـ اـيراؾٓع ؾٙل ؿُِٛ بُٓٛ جدا وـَـ 

حلدؤٚ  يل لؤـ حلن حلؾُؤد ؽٕصؤٓٚ ؾؤٙل  ئسؤتدراك بٓؤؾ ؾؤٙل: ٕن اجتْؤد ؽؤٕخوْٓٙ اؽ

ُٚ  ئدؤؤؤؤؤٚ  يل وـؤؤؤؤؤٓس خؤؤؤؤؤ  ٕن حلجتْؤؤؤؤؤد  ؽؤؤؤؤؤٕخو ٔؤؤؤؤؤ  ؾُؤؤؤؤؤٜ حل  يل لؤؤؤؤؤـ حلن حلؾُؤؤؤؤؤد  حلدؤؤؤؤؤ

و  حلؾؤؤؾ خؤؤ ا ٕن اخلوؤؤٕ  :ؾؤؤٙل ،جتْؤؤد ؽٕصؤؤٓٚحللؤؤـ حلن  يل   طٌؤؤقا حلدؤؤٚ  ،ؽٕصؤؤٓٚ

 .ـٓس خ  لـ اـنقاب

ل اـَتؤٙب ّ ؤ ٌَ ليّؤٙ ل اـؤدطقة وتَ  ـذـؽ جيٚ حلن ّٔنح  خقأّؤٙ اـؤذيـ يمؤرتؿقن

واـًؤؤؤؤّٛ حلٓ يًؤؤؤؤرتوا  ٌّقسؤؤؤؤْؿ وحلٓ يًؤؤؤؤرتوا  ؤؤؤؤٌيض ايبيُقلؤؤؤؤٙت اـتؤؤؤؤل حلخؤؤؤؤذو ٙ لؤؤؤؤـ 

ؽؤؤؤؤٗن  ؤؤؤؤذا يٌؤؤؤؤتح طُّٓؤؤؤؤٙ  ٙ ؤؤؤؤٙ  ٙـًّؤؤؤؤٌٛ  ،وـؤؤؤؤٓس ؿٙٔؤؤؤؤٜ  دراسؤؤؤؤتْؿ اـمخنؤؤؤؤٓٛ ،ؼؤؤؤؤ  ؿ

ٕن أخؤؤريـ  تجؤؤقن طُّٓؤؤٙ  ؤؤَٕٔؿ تًؤؤِحقن يبؤؤـ ٓ  ،ـّؤؤٙ  ؤؤرده َؾ ٌَؤؤ ـمخؤؤريـ ٓ ؾِ 

 ، ؤؤؤل اـينؤؤؤٙ اـوقيؤؤؤؾ :اـًٌؤؤؤوٓٛ شإـؤؤؤػ لؤؤؤـ اـًٌؤؤؤوٓٛ» :ٙ  ٙـمؤؤؤٙمييؤؤؤرف  ٍٓقـؤؤؤقا طّؤؤؤ

 ؤذا  ؤال شؤؽ طٓؤٚ ، شلؤٙ  ٓيؤرف اخلًِؤٛ لؤـ اـوًِؤٛ» :و يض اـؤٌالد  ّؤٙ يٍقـؤقن
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ـَؤؤؤـ  ؤؤؤال شؤؤؤؽ اـؤؤؤدطقة اـًؤؤؤٌُٓٛ ٓ تٍؤؤؤر  ٌّؤؤؤٙء أراء  ،يٖخؤؤؤذ طؤؤؤىل اـؤؤؤدطقة اـًؤؤؤٌُٓٛ

ـ صٌُؤؤٛ وـؤؤق ؿؤؤٙٔقا ؿؤؤذـؽ لؤؤ ،اـمخنؤؤٓٛ اـتؤؤل تٌّؤؤع لؤؤـ ٔؤؤٙس ـًٓؤؤقا لؤؤـ صٌُؤؤٛ اـيُؤؤؿ

وـؤؤذـؽ ؽؤؤّحـ ٍٔؤؤرتح طؤؤىل  ؤؤٖٓء حلن ٓ  ،اـيُؤؤؿ وـَؤؤّْؿ  يؤؤد لؤؤٙ ٔهؤؤجقا ل اـيُؤؤؿ

ٕن اـٍؤؤران اـَؤؤريؿ ؿؤؤ  تيُِؤؤقن جيؤؤؾ  أرالْؿ وحلن يًؤؤتيّٓقا  ٕ ؤؤؾ اـيُؤؤؿ وا  ؤؤد  تَؤؤ يْ يَ 

وؼؤؤؤ  طؤؤؤٙ  و َؤؤؤذا ؿؤؤؤٙن إلؤؤؤر ل ؿؤؤؤؾ اـيْؤؤؤقد اـًؤؤؤٙ ٍٛ  ،طؤؤؤٙ  : ؾًؤؤؤِععايبًؤؤؤُِ

 ،و ق ؾرن اـرسقل  طُٓؤف اـًؤالم وطقؤه ،ٔقراـٍرن إ ،ٛ ل اـٍرن إولو خٙص  

و ؤؤؤذا لؤؤؤؤٙ طّؤؤؤٙه اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ  ٍقـؤؤؤؤف  ،وؼؤؤؤ  طؤؤؤٙ  ،طؤؤؤؤٙ  :ؽٍؤؤؤد ؿؤؤؤٙن اـّؤؤؤٙس ؾًؤؤؤِع

قنَ ﴿ ُِ َُ ْؿِر  ِْن ُؿُّْتْؿ ٓ َتْي قا حَلْ َؾ اـذ  ـُ َٕ  .[43]النحل:﴾َؽْٙس

ل قن اـّٙس ييّتُ ٌْ  ٕن اـيُ ء لـ اـنحٙ ٛ اـذيـ ؿٙٔقا يُ  :يٍقل ا ـ اـٍٓؿ وؼ ه

وإـؤؤقف ايبٖـٌؤؤٛ وإـؤؤقف  ،لؤؤٙلتل طؤؤٙ  ، ٙـَؤؤٙد حلن يٌُؤؤغ طؤؤدد ؿ لؤؤٙلتل شؤؤخص

ايبٖـٌٛ لٙ ؿٙٔقا ؿ   ق شٕن ايباليؤع وـؤٓس إـؤقف ـَثؤرة ايبًؤُِع لؤٙ شؤٙء اهلل 

لؤؤٙ ؿؤؤٙن  ؤؤٖٓء اـؤؤذيـ  ؤؤؿ إـؤؤقف ايبٖـٌؤؤٛ لؤؤـ اـنؤؤحٙ ٛ  ،اـٓؤؤقم طؤؤىل وجؤؤف إرض

ؽٙسؤٕـقا حل ؤؾ ﴿يوٌٍقن ؾقـؤف تيؤٙغ و ٔ  ؿٙٔقا  ، ٓدي رحلي ،ؿؾ وادد  ٓيوك رحلي

 .﴾اـذؿر  ن ؿّتؿ ٓ تيُِقن

مؤْؿ ٓ  يَ و ًّٙء طىل  ؤذه أيؤٛ جيؤٚ حلن ّٔػؤ  ؤذه اآٍٍؤٛ  ؤع شؤٌٙ ّٙ اـًؤٌُل ؤُ 

طُْٓٙ  حٓٝ تَقن ٔنٚ حلطّْٓؿ دالً  وحل دًا حلٜٔ طٙ  طؤٙ   تْؤد تٌْؤؿ اـَتؤٙب 

وحلٔؤٙ اجتْؤدت ؽرحليؤٜ  ،ذاواـًّٛ لؤٙ حلٔؤٜ طؤٙ   ذًا ـؤٓس واجٌؤؽ حلن تٍؤقل حلٔؤٙ حلرى ؿؤ

حلو ؿؤٙن ل  ،سقاء ؿٙن ذـؽ ل تنحٓح دؤديٝ و ؤق ـؤٓس لؤـ حل ؤؾ ااؤديٝ ،ؿذا

 .استٌّٙط دَؿ و ق ـٓس لـ اـٌٍْٙء

ٕن  ﴾ؽًؤؤؤٕـقا حل ؤؤؤؾ اـؤؤؤذؿر  ن ؿّؤؤؤتؿ ٓ تيُِؤؤؤقن﴿ؽيُٓؤؤؤف  ذًا حلن  ٍؤؤؤؼ  ؤؤؤذه أيؤؤؤٛ 
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ثُْؿ لؤؤ ،ون طؤؤىل اإلؽتؤؤٙء و ؤؤؿ ـًٓؤؤقا لؤؤـ حل ؤؤؾ اـيُؤؤؿ و اإلؽتؤؤٙء  ؤؤٖٓء اـؤؤذيـ يتجؤؤر

ؿِثؾ ذـؽ اـرجؾ اـذي دطٙ طُٓؤف اـرسؤقل  طُٓؤف اـًؤالم    ؤٕن هيَُؤف اهلل طؤز وجؤؾ 

تيُِقن  ذا ااديٝ اـذي  ،ٕٔف حلؽتك  ٌتقى ؾ٘  ًٌٌْٙ طىل ٌٔس  ريئٛ لًُِٛ

ؽُ  ؾؤٙتُقا اـٌَؤٙر وحللًؤقا  ،حلرسؾ هيٛ ¢حلن اـٌّل   » :شسّّف»رواه حل ق داوود ل 

ؽًؤؤٕل  ،ؾؤؤد ادؤتُؿ ول جًؤده جرادؤؤٙت ؿثؤ ةؾؤٙم حلدؤد ؿ و ،وحلصؤٌح هبؤؿ اـنؤؤٌٙح

 ،ؾؤؤٙل ٓ  ؤؤد ـؤؤؽ لؤؤـ حلن تًتًؤؤؾ ؟لؤؤـ دقـؤؤف  ؤؤؾ جيؤؤدون ـؤؤف رخنؤؤٛ ل حلن ٓ يًتًؤؤؾ

 ،ؾتُؤقه ؾؤٙتُْؿ اهلل :ؽٍؤٙل ،دطٙ طُٓؤفؽ ¢ؽُ   ُغ خربه رسقل اهلل   ،ؽٙؼتًؾ ؽ ت

 ؤؤذا ااؤؤديٝ جيؤؤٚ حلن يَؤؤقن  شاـًؤؤٖال ل  ؽؤؤٗٔ  شؤؤٌٙء اـَيؤؤ  ،حلٓ سؤؤٕـقا دؤؤع جُْؤؤقا

يتجؤؤر وا طؤؤىل اإلؽتؤؤٙء ؽٓنؤؤٌْٓؿ دالؤؤ  وحل ؤؤدا حللؤؤٙم حلطؤؤع صؤؤالب اـيُؤؤؿ دتؤؤك ٓ  لؤؤٙ ال

لؤؤٙ حلصؤؤٙب ذـؤؤؽ اـرجؤؤؾ اـؤؤذي دطؤؤٙ طُٓؤؤف اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم   ؤؤٕن يٍٙتُؤؤف اهلل  لثؤؤؾ

 .تٌٙرك وتيٙغ

 ،واـتجر  طىل اإلؽتؤٙء يٌؤدو اؤٙ سؤٌؼ لؤـ اـَؤالم ييؤقد و ٙـؤف طؤىل ايبٌتؤل حلوًٓ 

 ًٙ  ذا اسؤؤتٍر  ؤؤذا ايبيّؤؤك ل صؤؤالب اـيُؤؤؿ اـؤؤذيـ    ودّٓئؤؤذٍ  ،وطؤؤىل ايبٌتؤؤك  ؤؤف  ٙٔٓؤؤ

ينؤؤؤؤُقا  غ ليرؽؤؤؤؤٛ اـَتؤؤؤؤٙب واـًؤؤؤؤّٛ وتتٌؤؤؤؤع حلؾؤؤؤؤقال إلِؤؤؤؤٛ وايبٌٙوؤؤؤؤُٛ وايبراجحؤؤؤؤٛ 

 ؤٖٓء ـ  ؤقا حلًٌٔؤْؿ  ،ؽِْؤٜ ؿؤذا ٙوحلٔؤ ،حلرى ؿؤذا ٙو ٔ   رد حلن يٍقل حلٔؤ ، ّْٓٙ

يقا ؼ  ؿ ؾِ قْ وحلن يُ  ،ُذيـ حلذت هل  حلوٓ حلن يٍيقا  ؿ ل اخلوٕـلـ ايبنٌٓتع ا

ل اخلوٕ وذـؽ  ٕن يًٕـقا حل ؾ اـيُؤؿ وٓ طُؤْٓؿ  يؤد ذـؤؽ حلخوؤٕ  ؤذا اـؤذي حلؽتؤٙه 

ؽٌؤدل حلن  ،ٕٔف  ن حلصٙب ؽٌْؤٙ ؤيِؤٜ و ن اخوؤٕ ؽؤٗٔ    ِؤف طؤىل لٌتٓؤف ،حلو حلصٙب

ط اـؤذي حلؽتؤٙه  ًؤ  طُؤؿ ؽُٓجيؤؾ اإل ؤؿ  ،يتحِؾ  ق  ًٌّؤف ٕٔؤف حلؽتؤك  ًؤ  طُؤؿ وور 

 .ُؿ ن حلؽتٙه  ً  ط ،طىل ؼ ه
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زوا  ؤع طؤٙ  ٓ ؤ َِ و ذا ٓ ييّك حلن ٓ يتحرى شؤٌٙ ّٙ ل سؤٖاهلؿ ٕ ؤؾ اـيُؤؿ حلن يُ 

و ؤؤؤؤع طؤؤؤؤٙ   ِؤؤؤؤذ ٚ وجْؤؤؤؤٙل ـَُتؤؤؤؤٙب  ، ؤؤؤؤع لؤؤؤؤدطل ـُيُؤؤؤؤؿ وطؤؤؤؤٙ  دٍٍٓؤؤؤؤٛ ،وطؤؤؤؤٙ 

دؤع ذاك ٓ  ،ويثؤؼ  ديّؤف ، ذه ؾهٓٛ حلخرى ايبْؿ حلن يًٕل لـ يثؤؼ  يُِؤف ،واـًّٛ

و؛ُْؤؤؤف  ،حلؽتؤؤؤك  ٕٔؤؤؤف ٓ  ؤؤؤد حلن يًتًؤؤؤؾيٍؤؤؤع ل ايبمؤؤؤَُٛ اـتؤؤؤل وؾؤؤؤع ؽْٓؤؤؤٙ  ذاك اـؤؤؤذي 

 ،وؽيؤؤؤالً حلضه وؿؤؤؤٙن سؤؤؤٌٚ وؽٙتؤؤؤف ،  يٌتؤؤؤف  جؤؤؤقاز اـتؤؤؤِٓؿ ٕن ايبؤؤؤٙء ييؤؤؤه ، ٙـًؤؤؤّٛ

ٍّؤؤؤٙ ـُيِؤؤؤؾ  ؤؤؤٙـيُؿ ؽ  قَ ؽْؤؤؤذه ؿُِؤؤؤٛ وـيؤؤؤظ حلصُؤؤؤٜ هبؤؤؤٙ ؽؤؤؤٕرجقا لؤؤؤـ اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ حلن يُ 

ٓ   ،ؽّؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤذوات حلًٌٔؤؤؤؤّٙر  يَ وحلن يُ  ،اـّؤؤؤؤٙؽع ور ٕن اـًؤؤؤؤر أ جييُّؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤـ ايبًؤؤؤؤرتيـ هبؤؤؤؤٙوحل

 لٌَُْف لٙ  يد ٙ لَُْٛ.

 (  00:  16: 51/ 181) اهلدى والنور /
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ُٖ  عٕا ضٌَِّٕصٗخٛ الطمفٗني أُ 

 صدٔزِي لبعطّي البعض

ُذوَن ﴿لداخُؤؤؤٛ: يؤؤؤٙ شؤؤؤٓخّٙ  ؤؤؤٙرك اهلل ؽؤؤؤَٓؿ، يٍؤؤؤقل اهلل جؤؤؤؾ جالـؤؤؤف:  ْٖ ـَ ُيؤؤؤ ِذي ؤؤؤ ـ  َوا

ِد اْد  ٍَ ٌُقا َؽ ًَ ْ ِ َلٙ اْؿَت ًَ ِلَِّٙت  ِ ْٖ ِلَِّع َوايبُْ ْٖ ٙ َو ِْ ً  ُلًٌِّٓٙايبُْ ًٔ تَٙ ُُقا هُبْ َِ  .[51]األحزاب:﴾َت

 صدق. اـمٓخ: 

يٍؤقل  ؤذا اـمؤٙب اـؤذي ٔتحؤدث طّؤف: يبؤٙذا تؤتَُؿ طؤىل ؽؤالن وتٍؤقل  لداخُٛ:

ؽٓف ؿؤذا وؿؤذا؟ يٍؤقل:  ين حل ًهؤف ل اهلل، يٍقـؤقن ـؤف: لؤٙ سؤٌٚ  ًهؤؽ ـؤف ل اهلل؟ 

 ٛ اـيُِٓٛ  غ ؽَٙ ٓٛ.يٍقل:  ذا جًُّٙ ل  ُس لع اـمٓخ ٔٙس  ٍُٓٚ ا؛ًُ

ورديّؤؤؤٙ طُٓؤؤؤف يؤؤؤٙ شؤؤؤٓخّٙ لؤؤؤع  يؤؤؤض اإلخؤؤؤقة: ؾُّؤؤؤٙ  ذا ؿؤؤؤٙن  ؤؤؤذا ااَؤؤؤل صؤؤؤحٓح 

ؽٙـمؤؤٓخ ٔؤؤٙس ٓ يًؤؤِح  ؤؤٕن تَؤؤقن ا؛ًُؤؤٛ اـيُِٓؤؤٛ جًُؤؤٛ َٔؤؤٜ ووؤؤحؽ. ؽؤؤ ذا 

ًٙ يٙ شٓخّٙ  ٙرك اهلل ؽَٓؿ تهٓػ طىل ؿُِتؽ إوغ، و ؾ ل لـ صال ؽ يؤٙ  حليه

 ٙ ٓٛ؟شٓخ لـ يٍُٚ جًُتَؿ اـيُِٓٛ  غ ؽَ

ٓ جيقز يَقن ل لٌٙـًٛ لـ حلدد اـٌريٍع،  ع اـذي يدطل حلٔؤف يٍُؤٚ  اـمٓخ: 

ًٙ اـقاؾؤؤع يمؤؤْد حلٔؤؤف ـؤؤٓس ؿؤؤذـؽ، ؽَٓؤؤقن ل  ا؛ًُؤؤٛ  غ جًُؤؤٛ ؽَٙ ٓؤؤٛ، و ؤؤذه صٌيؤؤ

اـَؤؤالم لٌٙـًؤؤٛ يبيّؤؤك حلٔؤؤف ؾؤؤد يٍؤؤع رء لؤؤـ ذـؤؤؽ، و ؤؤذا ٓ يرتؽؤؤع طّؤؤف حلي جًُؤؤٛأ 

ًٙ: ؾد تٍع ٔ  َتٛ  يؾ ا؛ًُٛ ؽْٓٙ ٔقع لـ اـٌَٙ ٛ.ّٕٔٙ حلوًٓ ؿُّٙ  ػ، و ٙٔٓ
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ـَؤؤؤـ ؾؤؤؤد تَؤؤؤقن ايبٌٙـًؤؤؤٛ ل اـَؤؤؤالم لؤؤؤـ حلجؤؤؤؾ ايبحٙؽىؤؤؤٛ طؤؤؤىل درلؤؤؤٛ ا؛ًُؤؤؤٛ، 

وطىل ؾدر ٙ لـ اـّٙدٓٛ اـيُِٓٛأ وـذـؽ ؽ  يًٌّؤل حلن ٔحؤٙس وحلن ٔؤدؾؼ ل لثؤؾ 

 ذه اـدؾٛ، لٙ دام حلن ؽْٓٙ ادت ل حلٔف يَقن ؽْٓٙ لٌٙـًٛ لـ اـورؽع، اـوؤرف اـؤذي 

ن  ّؤؤؤؤٙك ييّؤؤؤل ؾُؤؤؤؤٚ ا؛ًُؤؤؤؤٛ اـيُِٓؤؤؤٛ  غ جًُؤؤؤؤٛ ؽَٙ ٓؤؤؤٛ، ؽٓؤؤؤؤف لٌٙـًؤؤؤؤٛ، حلو يؤؤؤدطل حل

 ايبٌٙـًٛ لـ اـورف أخر اـذي يٍّؾ  ذا اـٍّؾ، وٓ يَقن إلر ؿذـؽ.

...  ؤؤؤٙرك اهلل ؽؤؤؤَٓؿ، يًٌّؤؤؤل طؤؤؤىل ايبًؤؤؤُِع و خٙصؤؤؤٛ ايبُتؤؤؤزلع لؤؤؤّْؿ حلن يًؤؤؤع 

ًٙ، وحلٓ  ِؤؤؾ  يهؤؤْؿ طؤؤىل  يؤؤض، وحلن جيؤؤري طؤؤىل سؤؤّـ لؤؤٙ يؤؤ روى،  يهؤؤْؿ  يهؤؤ

ًٙ لؤـ صؤحٛ لؤٙ يؤروى طؤـ طِؤر  ؤـ اخلوؤٙب ريض  حلؾقل لٙ يروىأ ٕين ـًٜ لتثٌت

اهلل طّف دع ؾٙل ل لثؾ  ذا اـٍّؾ: اـتِس ٕخٓؽ طذرًا. ييّل:  ذا ؾٙل ؽيالً ؿؤ  

ٍُٔؤٜ، وحلٔؤؤٙ حلسؤؤتٌيد ذـؤؽ، ـَؤؤـ ؾؤؤٙل ؿُِؤٛ لؤؤـ  ؤؤٙب ايبٌٙـًؤٛ وااؤؤرص طؤؤىل ٍٔؤؤٙوة 

ًٌؤؤل حلن ٔىؤؤـ  ؤؤف؟  ؤؤؾ يىؤؤـ اـويؤؤـ ل ا؛ًُؤؤٛ اؤؤٙ ييَؤؤر صؤؤٌق ٙ اـيُِؤؤل، لؤؤٙذا يّ

ذـؽ اـذي ؾد يٍُل ؽَٙ ٛ طروٛ، حلم يريد ايبحٙؽىٛ طؤىل ٍٔؤٙوة ا؛ًُؤٛ؟ اـؤتِس 

ٕخٓؤؤؽ طؤؤذرًاأ وـؤؤذـؽ ؽؤؤ  يًٌّؤؤل تقسؤؤٓع اـرؾؤؤع طؤؤىل اـراؾؤؤع، ؤًؤؤٕل اهلل طؤؤز وجؤؤؾ 

 حلن يُِّْٙ اـنقاب ؽٓ  ٕٔيت وؽٓ  ٔذر.

 ( 00: 45: 11/ 729) اهلدى والنور / 
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 ػاٖخ الدعٕٚ الطمفٗٛالتعصب مل

طّؤؤؤدٔٙ  ّؤؤؤٙك  يؤؤؤض اـمؤؤؤٌٙب ل  ؤؤؤٙدت إلؤؤؤر ؿؤؤؤٙٔقا يرتؤؤؤٙدقن لؤؤؤثالً  غ  لداخُؤؤؤٛ:

حلدؤؤد اـيُؤؤ ء وايبجِقطؤؤٛ اـثٙٔٓؤؤٛ ؿؤؤٙٔقا يرتؤؤٙدقن  غ طؤؤٙ  نخؤؤر،  ؤؤؿ توؤؤقرت  ؤؤذه 

ذا اـيؤٙ ، دتؤك حل ؤؿ هلؤإلقر  غ حلن حلصٌحٜ حتؤزب، ييّؤل حلصؤٌح ؿؤالً يتحؤزب 

  يهْؿ ؟ حلصٌحقا يتيٙدون وٓ جيًُقن لع

ًٙ  ذا ٓ جيقز ل اإلسالم، ٔحـ دالً  ٍٔقل ٓ دز ٓٛ ل اإلسالم،  اـمٓخ: صٌي

و ذا اـتينٚ  رلف اإلسالم، ٕن  ذا اـذي يتًِؤؽ  ؤرحلي اـيؤٙ  اـٌؤالين وذاك 

اـؤؤذي يتًِؤؤؽ  ؤؤرحلي طؤؤٙ  نخؤؤر، ٓ  ؤؤذا اـيؤؤٙ  وٓ ذاك  ؤؤؿ لينؤؤقلقن ؿؤؤ  إٌٔٓؤؤٙء 

يبًؤؤؤؤؤُِقن طؤؤؤؤؤىل حتٙ ؤؤؤؤؤٚ وتّٙصؤؤؤؤؤح وطؤؤؤؤؤدم واـرسؤؤؤؤؤؾ ؽُؤؤؤؤؤذاـؽ ؽًٌّٓؤؤؤؤؤل حلن ييؤؤؤؤؤٓش ا

، ؿؤؤؤؾ لؤؤؤٙ ¢شؤؤؤخص وادؤؤؤد  ؤؤؤق رسؤؤؤقل اهلل  اـتينؤؤؤٚ ٕي شؤؤؤخص ل اـؤؤؤدٔٓٙ،  ٓ

يَِـ حلن يٌيُف ايبًُؿ،  ق حلن يثؼ  يٙ ، ل طُِف، وـٌيده طـ لؤثالً دوؤٙم اـؤدٔٓٙ 

ًٙ اِؤؾ ايبقضؤػ طؤىل أحؤراف  وطـ اـقضٙلػ ااَقلٓٛ اـتل ؿث ًا لٙ تَقن سؤٌٌ

اـّؤؤٙس  ـٓؤؤف، ؽؤؤٗذا لًؤؤُؿ رحلى حلن  ؤؤذا اـيؤؤٙ  حلطُؤؤؿ لؤؤـ  ؤؤذا  طؤؤـ اـيُؤؤؿ اـؤؤذي يؤؤدطقا

وحلتٍك لـ  ؤذا و غ نخؤره، ٓ لؤٙٔع حلن يٕخؤذ  ٍقـؤف ـَؤـ  ؤدون حلن يويؤـ ل اـيؤٙ  

أخؤؤر، حلو ل اـمؤؤخص أخؤؤر، اـؤؤذي يتٌّؤؤك رحلي اـيؤؤٙ  أخؤؤر، ؽيُؤؤْٓؿ حلن يَقٔؤؤقا 

 ُٔ ؤؤ ؿؤؤ  ؾٓؤؤؾ ايبٖلّؤؤقن  ًٙ ح، يّنؤؤح  ين  يؤؤرى حلن اـيؤؤٙ  ، و ذا ؿؤؤٙن حلدؤؤد ؿ هؤؤْؿ  يهؤؤ

ؤؤؤؤ اـٌؤؤؤؤالين، حلطُؤؤؤؤؿ لؤؤؤؤـ ؽؤؤؤؤالن، يُ  م حلدـؤؤؤؤٛ و ؤؤؤؤرا ع ـمخؤؤؤؤر،  حٓؤؤؤؤٝ حلٔؤؤؤؤف يتٍٙر ؤؤؤؤٙن وٓ د  ٍَ
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يتيٙديٙن، ايبْؿ حلٔف ااز ٓٛ ل اإلسالم محرلؤف  ؤّص اـٍؤرنن اـَؤريؿ، ٕ ؤٙ تؤٖدي 

ـَ ﴿ غ لٙ ذؿرت لـ اـٌرؾؤٛ واـًٌهؤٙء واـيؤداوة واهلل طؤز وجؤؾ يٍؤقل: ؤقا ِلؤ ُٔ ق َُ ٓ َت  َو

ؤؤؤؤؿِعَ  ـَ  ﴿،[31]الررررروم:﴾ايبُْْػِ ؤؤؤؤَدهْيِْؿ  ِلؤؤؤؤ ـَ ٙ ُؿؤؤؤؤؾ  ِدؤؤؤؤْزٍب  ِؤؤؤؤَ   ًَي ُٙٔقا ِشؤؤؤٓؤ ْؿ َوَؿؤؤؤؤ ُْ َ ُؾؤؤؤؤقا دِيؤؤؤّؤ ـَ ؽَر  ؤؤؤؤِذي ـ  ا

ٓ »،ول  يؤؤؤؤؤؤض إدٙديؤؤؤؤؤؤٝ اـنؤؤؤؤؤؤحٓحٛ ل لًؤؤؤؤؤؤُؿ وؼؤؤؤؤؤؤ ه: [32]الررررررروم:﴾ؽَِرُدؤؤؤؤؤؤقنَ 

ًٙ ؿؤؤ  حللؤؤرؿؿ اهلل ، حلو ؿؤؤ  ؾؤؤٙل طُٓؤؤف اـنؤؤالة شتٌٙؼهؤؤقا، وٓ تؤؤدا روا، وؿقٔؤؤقا  خقأؤؤ

ٛ حتؤٜ  ؤذه اـؤّ  واـًالم، ؽَْذا جي ـتؤل حتؤٙول ىؿ اٚ حلن ييٓش ايبًُِقن خٙص ؤ

  طـ ديّْؿ وطـ حلخالؾْؿ. ٙـٍقة حلن حترف ايبًُِع

 ( 00: 13: 41/ 573) اهلدى والنور /
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 الطعَ يف عمىاء احلجاش ٔاتّاوّي  

 بأٌّي ٖدإٍُِ الطٕاغٗت

 ّؤؤؤٙك  يؤؤؤض اـمؤؤؤٌٙب ل  قـّؤؤؤدا ول ؼ  ؤؤؤٙ سؤؤؤٌُٓقن وااِؤؤؤد هلل ٓ ٔمؤؤؤؽ ل 

ٓدهتؿ، وـَـ يتَُِقن ؿؤالم دء ل  يؤض اـيُؤ ء، وخٙصؤٛ طُؤ ء ااجؤٙز، طٍ

يٍقـقن ٔحـ ٔٙس ٓ ٔثؼ هبؿأ ٕن  يهْؿ يدا ّقن اـوقاؼٜٓ،  ؾ  ذا صحٓح يٙ 

 شٓخ؟

ؤؤؤ ّْ اـؤؤؤذي يٌؤؤؤدو يل اؤؤؤٙ حلسؤؤؤِع  ٌّزؤؤؤ لٌؤؤؤٙذة و ؤؤؤ  حلسؤؤؤِع اؤؤؤٙ يُ  اـمؤؤؤٓخ:  يل  ؾٍَ

:ًٙ قن ل دؤؤؤؼ  يؤؤؤض اـيُؤؤؤ ء ن  ؤؤؤٖٓء اـؤؤؤذيـ يتَُِؤؤؤ   ٙـقاسؤؤؤوٛ ؿؤؤؤ  ؾُؤؤؤٜ حلٔؤؤؤٜ نٌٔؤؤؤ

ويًٌّق ؿ  غ حل ؿ يدا ّقن اـوقاؼٜٓ، ؽْٖٓء اـذيـ يتِْقن اـيُ ء ل اـيق 

ااؤؤؤٙض  ؤؤؤؿ  ؤؤؤال شؤؤؤؽ لؤؤؤـ اـمؤؤؤٌٙب، و ؤؤؤٖٓء اـمؤؤؤٌٙب ٓ ًٔؤؤؤتوٓع ٔحؤؤؤـ  ؤؤؤدورٔٙ حلن 

ٔزء اـىـ هبؿ حلي  ٍِٙصد ؿ، ـَّّٙ ٔزء اـىـ  يُِْؿ، ؽهحٙـٛ طُِْؿ وؾُٛ 

لل اـنؤؤحٓح،  ؤؤؿ  ؤؤٕٙخالق اإلسؤؤاللٓٛ اـتؤؤل يًٌّؤؤل حلن ليؤرؽتْؿ حلوًٓ  ٙـٌٍؤؤف اإلسؤؤال

يَقن اـمٌٙب ايبًُؿ ؾد رس ؤمئ طُْٓٙ،  ذا لع إسػ اٙ درلؤف ا؛ٓؤؾ لؤـ 

 اـمٌٙب ل اـيق ااٙض.

صؤؤحٓح حلٔؤؤف يقجؤؤد أن صؤؤحقة ؿؤؤ  يٍقـؤؤقن  سؤؤاللٓٛ، ـَّؤؤل حلؾؤؤقل: حلوًٓ:  ؤؤذه 

حلن تَؤؤقن ل خٙ تْؤؤٙ،  اـنؤحقة ل حلول لرادُْؤؤٙ، لؤؤٙ أتنؤؤٌٜ ل ايبردُؤؤٛ ؽهؤؤالً 
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ًٙ:  ذه اـنحقة صحقة ؽَريٛ طُِٓٛ   يٍرتن ليْٙ صحقة حلخالؾٓٛ.  و ٙٔٓ

ؽُؤذـؽ ٔحؤـ ّٔنؤح  ؤؤٖٓء اـمؤٌٙب  ؤٕن يٌَّؤقا طؤؤىل صُؤٚ اـيُؤؿ وحلن بُنؤؤقا 

ؽٓؤؤؤف هلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ حلوًٓ،  ؤؤؤؿ حلن هيؤؤؤذ قا حلًٌٔؤؤؤْؿ وير ق ؤؤؤٙ طؤؤؤىل إخؤؤؤالق اإلسؤؤؤاللٓٛ 

ًٙ، و ؿ  ن ؽيُقا ذـؤؽ حللًؤَقا حلـ ًؤّتْؿ طؤـ اخلؤقض ل حلطؤراض اـّؤٙس  يٙلؤٛ  ٙٔٓ

 ؽهالً طـ اخلقض ل حلطراض اـيُ ء خٙصٛأ ٕ ؿ خٙصٛ إلٛ.

 ( 00:  00: 44/   574) اهلدى والنور / 



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

773 

 نٗفٗٛ التعاون وع وَ خسج  

 عَ وٍّج الطمف

اَؿ طىل لـ خرج طـ لّْٞ اـًُػ اـنٙـح لـ حل ؾ ا اـًٙلؾ: ؿٌٓٓٛ اـتيٙلؾ حلو لٙ

دو ؤؤؤؿ، ؿٓؤؤؤػ اـتيٙلؤؤؤؾ ليْؤؤؤؿ وؿٓؤؤؤػ ؽؤؤؤٙاَؿ ليْؤؤؤؿ، لؤؤؤع اـيُؤؤؤؿ حلو لؤؤؤـ 

  ٖٓء، حلؽٓدؤٙ حلؽٙدؿؿ اهلل.

 ؤؤق  ؤؤٙرك اهلل ؽٓؤؤؽ، ؿؤؤ  يًٌّؤؤل حلن  ؤؤذا اـيؤؤٙ  حلو ايبؤؤتيُؿ حلن يتيٙلؤؤؾ لؤؤع  اـمؤؤٓخ:

طٙلؤٛ ايبًؤؤُِع و ؤؤق طؤؤىل لٍت٘ؤؤ اـّنؤٓحٛ، ييّؤؤل جيؤؤٚ دالؤؤً  ل دؤؤدود لَٙٔتؤؤف 

ًٙ حلو  ًٙ حلو  ٙتٌٓ ًٙ  ٕي وسُٓٛ لـ اـقسٙلؾ اـتل وؾدرتِف حلن يتنؾ ليْؿ شخنٓ حتريري

يَِؤؤؤـ هبؤؤؤٙ تٍؤؤؤديؿ اـّنؤؤؤٓحٛ وتٍؤؤؤديؿ اـيُؤؤؤؿ  غ  ؤؤؤٖٓء، وٓ يًٌّؤؤؤل يبجؤؤؤرد وؾؤؤؤقع 

ًٙ ٕن يٌتيؤؤد ايبًؤؤُؿ  ٍٚ حلو جقأؤؤٚ لؤؤـ اـيُؤؤؿ حلن ٔجيؤؤؾ ذـؤؤؽ سؤؤٌٌ اخؤؤتالف ل جٙٔؤؤ

طـ حلخٓف ايبًُؿ، حلٔٙ لٍتّع جؤدًا هبؤذا اـؤذي حلؾقـؤف  ػؤط حلن ٓ يىْؤر يل اـيّؤٙد لؤـ 

ذي بٙـٌّٙ ل لّْجّٙ ول دطقتّٙ ؽٗذا لٙ ضْر اـيّٙد دّٓئٍذ يٌٍك ؾٌٓؾ اـمخص اـ

 وؤؤؤؤٙطٛ اـقؾؤؤؤؤٜ ـالتنؤؤؤؤٙل هبؤؤؤؤؿ، و خٙصؤؤؤؤٛ حلٔؤؤؤؤف ؾؤؤؤؤدرات اإلًٔؤؤؤؤٙن محؤؤؤؤدودة ؽْؤؤؤؤق ٓ 

يًؤؤتوٓع حلن يٍُؤؤك ؿؤؤؾ ؽؤؤرد لؤؤـ حلؽؤؤراد حل ؤؤؾ اـٌُؤؤد ؽهؤؤالً طؤؤـ اـؤؤٌالد ؽهؤؤالً طؤؤـ اـؤؤدٔٓٙ 

 ؿُْٙ.

د لؤـ فٙصٌتؤف لؤـ لقاصؤُتف ؽٗذًا طُٓف حلن ينؾ لؤـ اـّؤٙس حلهيؤؿ حلؾؤرب حلن يًؤتٌٓ
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 لـ لنٙدؾتِف لـ لنٙدٌتِف حلؿثر لـ ؼ ِه، ؽٌٓدحل ؿ  ؾٙل ذـؽ اـمٙطر ل حلرجقزتف:

ريعل  لللللطريبتري  متللللل ريك لللللارري

 

 

 

ري ُللارري  ري لل ريهُللص  ر ريوعل  لل ر

 

 

ؽٍؤؤؤؤدم إ ؤؤؤؤؿ لّؤؤؤؤف ؽؤؤؤؤٕٓ ؿ، طؤؤؤؤىل  ؤؤؤؤذا اـؤؤؤؤقزان ؾؤؤؤؤدم إ ؤؤؤؤؿ ؽؤؤؤؤٕٓ ؿ،  ؤؤؤؤذا طّؤؤؤؤده 

 ؤؤؤذا  ذًا  ؤؤؤذا حلطوٓؤؤؤِف دنؤؤؤتع لؤؤؤـ اسؤؤؤتيداد ـؤؤؤٌْٓؿ طّؤؤؤؽ ويتجؤؤؤٙوب ليؤؤؤؽ حلؿثؤؤؤر لؤؤؤـ 

وؾتؽ ٓ تيوِٓف دنٛ واددة،  ّٙك شخص يًؤتحؼ  ؤالث دنؤص و َؤذا، ـَؤـ 

 ؤؤذا اـؤؤذي يًؤؤؤتحؼ دنؤؤٛ وادؤؤدة  ذا اسؤؤؤتويٜ حلن ٓ تٍويؤؤُف ٓ تٍويؤؤُف  ٓ  ذا ضْؤؤؤر 

 ـؽ طّٙدُه، واـيّٙد ؿٌٌر ؽال ؽٙلدة لـ  وٙطٛ اـقؾٜ ليف.

يـ ؿؤؤٙٔقا لؤؤثالً طؤؤىل اخلؤؤط و َؤؤذا يَؤؤقن جؤؤقاب اـًؤؤٖال حلن  ؤؤٖٓء اـؤؤٌيض اـؤؤذ

اـًٌُل  ؿ أخرصقا ل خط دزس  ذا ٓ يًٌّل حلن يٍٙصيُف  ؾ يًٌّل حلن ٔتٙ يؤُف ل 

اـيُؤؤؤؤؿ واـتؤؤؤؤذؿ  ؤحؤؤؤؤق ذـؤؤؤؤؽ، دتؤؤؤؤك ٔٓؤؤؤؤئَس لّؤؤؤؤف ٓ سؤؤؤؤِح اهلل، ؤحػؤؤؤؤُه ل زلؤؤؤؤرة 

ايبيٙٔؤؤؤديـ ايبًؤؤؤتَربيـ ؿؤؤؤ  ؾؤؤؤٙل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم: ٓ يؤؤؤدخؾ ا؛ّؤؤؤٛ لؤؤؤـ ؿؤؤؤٙن ل ؾٌُؤؤؤِف 

، ؾؤٙـقا يؤٙ رسؤقل اهلل ؽؤالن  ؤٚ اـنؤقم و... و غ نخؤره ـَٓؤقن لثٍٙل ذرة لؤـ ؿؤرب

ًٙ ؽذـؽ لـ اـَرب ٓ  د حلن اختق ااديٝ ٕين اؽرتض أؽ تيرؽُف، ؾؤٙـقا  ذًا  دًّ

لٙ  ق اـَرب، ؾٙل: اـَرب  ور ااؼ وؼِط اـّٙس، ؽؤٗذا شؤيرت لؤـ  ًٔؤٙن أؤف يٌوؤر 

ن تَؤؤؤقن ليْؤؤؤؿ ل ااؤؤؤؼ ويتَؤؤؤرب طُٓؤؤؤؽ ؽؤؤؤٌٙٔض يؤؤؤدك لّؤؤؤف، حللؤؤؤٙ أخؤؤؤرون ؽٓجؤؤؤٚ حل

 ددود استوٙطتؽ، ول  ذا اـٍدر ؿٌٙيٛ و ااِد هلل رب اـيٙيبع.

 ( 00: 34: 50/ 581) اهلدى والنور /
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 عدً إقباه طالب العمي 

 عمٜ الكسآُ الهسٖي

ًٙ اٙ حلاىف لع لداخُٛ  ذه اـنحقة اـوٌٓٛ واإلؾٌٙل  -ااِد هلل-: ُٔحظ حليه

تؤؤٙب اهلل وؿؤؤذـؽ تًٌؤؤ ه  ؤؤذه اـؤؤدروس طؤؤىل اـيُؤؤؿ حلن ًٔؤؤٌٛ اإلؾٌؤؤٙل طؤؤىل دٌؤؤظ ؿ

 ؾُُٓٛ جدًا.

 ٔٙدرة جدًا. اـمٓخ:

  ن   تَـ ليدولٛ، ؽ   ق رحليَؿ؟ لداخُٛ:

 ذا حلٔٙ لٙ ؾُتف ل  يض ا؛ًُٙت يٙ بٙطٛ ٔريد حلن ٔرى وادؤدًا لؤَّؿ  اـمٓخ:

 ٌظ اـٍرنن، دتك حلٔٙ لثالً  ذا ادتجٜ  غ نيؤٛ وحلٔؤٙ ٓ حلسؤتوٓع استحهؤٙر ٙ، ؽٕٔؤٙ 

  ٌيهؤؤَؿ، ٓ يقجؤؤد لؤؤـ  ٌؤؤظ اـٍؤؤرنن  ٓ لؤؤٙ ٔؤؤدر جؤؤدًا، واـًؤؤٌٚ  ؤؤق ؿُؤؤف حلسؤؤتيع

ًٙ ـقجف اهلل، لنٌٓٛ  ذه..  يدور  غ حلن صُٚ اـيُؿ اـٓقم ـٓس خٙـن

ًٙ دروس اـتًٌؤؤؤؤؤ ، أن ل اـريؤؤؤؤؤٙض طّؤؤؤؤؤدٔٙ دروس  لداخُؤؤؤؤؤٛ: ولؤؤؤؤؤـ ذـؤؤؤؤؤؽ حليهؤؤؤؤؤ

 اـتًٌ  محدودة جدًا.

 ٔيؿ؟ اـمٓخ:

 حلؾقل ـؽ.. لداخُٛ:

 ُؿ ااديٝ و س.أن دور ط اـمٓخ:

 ٔيؿ. لداخُٛ:

 واـًٌٚ واوح جدًا،  ق طدم اإلخالص ل صُٚ اـيُؿ هلل طز وجؾ. اـمٓخ:

 ( 00:  50: 23/   599) اهلدى والنور / 
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 طالب العمي املبتدؤُٔ  

 الرَٖ ٍٖاطخُٕ الهباز

وحلستًٌر اهلل حلرجؤق حلن يَؤقن  دًؤٙد ل ؼؤ  لَٙٔؤف، ـَّّؤل -لداخُٛ: وجدت حلن 

حلن  يض صٌُٛ اـيُؿ صًٙر ل اـًـ و ؿ ل  -ء لـ  ذا دحلت حلاظ ر

ا؛ُِٛ صٌٓؤقن وااِؤد هلل، ـَؤـ  ؤده  ؤس سؤّقات حلر ؤع سؤّقات  ؤدحل 

لثاًل ل طُؿ ااديٝ و د حلٔف  ؤٙول حلن يٌّؤل ًٌٔؤف حلٔؤف ييؤٙرض ؽؤالن، 

لثاًل ييٙرض إـٌؤٙين، حلو ل اـٌٍؤف ييؤٙرض حلو دتؤك ييؤٙرض اـمؤٓخ طٌؤد 

 طثِٓع، ؽْذه اـىٙ رة حلخٙف لّْٙ يٙ شٓخ.اـيزيز  ـ  ٙز حلو ا ـ 

 ٔحـ رجٙل وحلوـئؽ رجٙلة اـمٓخ:

 ؤؤؾ ؾؤؤٙـقا  ؤؤذا، ـَؤؤـ رد طُؤؤْٓؿ يؤؤٙ شؤؤٓخ، ؾؤؤٙل وادؤؤد:  ؤؤؿ رجؤؤٙل وحلٔؤؤٜ  لداخُؤؤٛ:

دجؤٙل، ٕن لؤؤرة ؿٙٔؤٜ اـٍهؤؤٓٛ طؤـ اـنؤؤحٙ ٛ، ووصؤؾ اـٍّؤؤٙش  غ اـنؤحٙ ٛ، ؾؤؤٙل: 

  ؿ رجٙل ؤحـ رجٙل، ؾٙل: ٓ،  ؿ رجٙل وحلٜٔ دجٙل.

 اهلل حلؿربة اـمٓخ:

ؽْذه ايبالدىٛ أن لّؤذ حليؤٙم حلتّؤٙؾش طؤـ صٙـؤٚ طُؤؿ وجؤزاه اهلل خؤ   لداخُٛ:

لْؤؤتؿ ل  ؤؤذا ا؛ٙٔؤؤٚ، ؽٍٓؤؤقل يل وادؤؤد لؤؤـ اإلخؤؤقان: ـَّؤؤف ييؤؤٙرض إـٌؤؤٙين حلو 

بتُؤؤػ لؤؤع إـٌؤؤٙين، ؽنؤؤٙرت اـٍهؤؤٓٛ.. وؽؤؤالن بتُؤؤػ لؤؤع اـمؤؤٓخ طٌؤؤد اـيزيؤؤز، 
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 وؽالن بتُػ لع اـمٓخ ا ـ طثِٓع.

 ؿٕ ٙ سُؿ أن صٙرت ـتحٍٓؼ ايب رب.. :لداخُٛ

 دٚ اـىْقر يٍوع اـىْقر. اـمٓخ:

 وحلطجٌتّل  ذه اـَُِٛ  ًُتّل طَّؿ.. لداخُٛ:

  ق  ذه نؽٛ اـمٌٙب ل اـيق ااٙض  ٓ لـ طنؿ اهلل وؾُٓؾ لٙ  ؿ. اـمٓخ:

 ٓ دقل وٓ ؾقة  ٓ  ٙهلل. لداخُٛ:

 واهلل ايبًتيٙن.. اهلل ايبًتيٙن. اـمٓخ:

 ( 00:  51: 27/   599اهلدى والنور / ) 
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 حٕه التطاوح وع أصخاب  

 البدع العكدٖٛ

اـًؤؤؤٖال: ؾؤؤؤٙل  يؤؤؤض اـّؤؤؤٙس  ن اـتًؤؤؤٙلح لؤؤؤع حل ؤؤؤؾ اـٌؤؤؤدع آطتٍٙديؤؤؤٛ اـًُٓىؤؤؤٛ لؤؤؤذ ٚ 

تٌٍُٓؤؤؤؤل ٓ يِؤؤؤؤس اإلسؤؤؤؤالم  نؤؤؤؤُٛ، ؽٍؤؤؤؤقل  ؤؤؤؤذا اـرجؤؤؤؤؾ اـٌؤؤؤؤدع آطتٍٙديؤؤؤؤٛ 

ـٌؤؤؤدع اـًُٓىؤؤؤٛ  ؤؤؤؾ  ؤؤؤق ؾٓؤؤؤد صؤؤؤحٓح،  ِيّؤؤؤك  ؤؤؤؾ اـتًؤؤؤٙلح لؤؤؤع ؼؤؤؤ  حل ؤؤؤؾ ا

 آطتٍٙديٛ واـًُٓىٛ جيقز ولـ اإلسالم؟

ًٙ ل ايبخٙـٌؤؤؤٛ  ؤؤؤع طٍٓؤؤؤدة وحلخؤؤؤرى، و خٙصؤؤؤٛ  ذا  اـمؤؤؤٓخ: ٓ شؤؤؤؽ حلن  ّؤؤؤٙك ؽرؾؤؤؤ

تذؿرٔٙ حلن اـتٌريؼ  ع اـيٍٓدة و ع إدَٙم اـػطٓٛ اـيُِٓٛ  ق  رد اصؤوالح، 

وـٍؤؤؤؤؤد ؿؤؤؤؤؤٙن هلؤؤؤؤؤذا آصؤؤؤؤؤوالح حل ؤؤؤؤؤره اـًؤؤؤؤؤٓئ ل  يؤؤؤؤؤض اـٌؤؤؤؤؤرق اإلسؤؤؤؤؤاللٓٛ ؾؤؤؤؤؤديً ، 

ًٙ، ؽٍؤؤؤد اسؤؤؤتًُقا  ؤؤؤذا اـتٌريؤؤؤؼ ـؤؤؤ دوا وجؤؤؤقب إخؤؤؤذ وا؛  طؤؤؤٙت اإلسؤؤؤاللٓٛ دؤؤؤديث

 يػؤؤات  ن   حلؾؤؤؾ ايبئؤؤٙت لؤؤـ إدٙديؤؤٝ اـنؤؤحٓحٛ  ؤؤدطقى حلن  ؤؤذه إدٙديؤؤٝ 

ـًٜٓ طُِٓٛ، و ٔ   ل اطتٍٙديؤٛ ؽَريؤٛ ـؤٓس هلؤٙ طالؾؤٛ  ٕٙدَؤٙم اـػؤطٓٛ، ولؤـ 

ٙوؤع ولؤـ يتٌّؤٙه لؤـ اـقاوح حلّٔؤل حلطّؤل هبؤذا اـٌٓؤٙن لؤـ يًّؤٚ  ـٓؤف اـٍؤقل لؤـ ايب

ايبيؤؤٙسيـ حلٔؤؤف ٓ جيؤؤٚ إخؤؤذ  حؤؤديٝ أدؤؤٙد ل اـيٍٓؤؤدة، ؽْؤؤذا  ؤؤال شؤؤؽ ؾؤؤقل 

 ٙصؤؤؤؾ ٓ يٍؤؤؤقم طُٓؤؤؤف دـٓؤؤؤؾ لؤؤؤـ اـػؤؤؤع ؽهؤؤؤالً طؤؤؤـ اـيٍؤؤؤؾ  ن ؿؤؤؤٙن ـُيٍؤؤؤؾ دجؤؤؤٛ ل 

إدَؤؤؤٙم اـػؤؤؤطٓٛ، ؽٓتٌّؤؤؤك  ؤؤؤذا  يؤؤؤض إدؤؤؤزاب اإلسؤؤؤاللٓٛ اـٓؤؤؤقم، ؽيٙروؤؤؤقا طؤؤؤـ 

ًٜٓ طُِٓٛ وردي طىل ذـؽ حلن حلي دَؤؿ إخذ  ٕدٙديٝ ؿث ة صحٓحٛأ ٕ ٙ ـ
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ذطل  ق حل ؿ لـ حلي طٍٓدة ذطٓٛ لـ دٓٝ تيُؤؼ  ؤذا ااَؤؿ  ؤٕٙلر  ٙـتيٌؤد  ؤف 

 غ اهلل تٌؤؤؤٙرك وتيؤؤؤٙغ، ؽَؤؤؤؾ دَؤؤؤؿ ذطؤؤؤل يتهؤؤؤِـ طٍٓؤؤؤدة وٓ طَؤؤؤس، ـؤؤؤٓس ؿؤؤؤؾ 

ًٙ، وإلر ل اطتٍٙدي واوح جدًا ٓ  تؤٙج  غ  ًٙ طُِٓ طٍٓدة تتهِـ دًَ  ذطٓ

ـَؤؤـ دًؤؤٌّٙ حلن ٕٔخؤؤذ لؤؤثالً وادؤؤدًا لؤؤـ حلي طٌؤؤٙدة لؤؤـ اـيٌؤؤٙدات  ؿثؤؤ  لؤؤـ اـتقوؤؤٓح

اـتل ٓ ينٌّق ٙ ل اـيٍٙلدأ ٕ ؤٙ لؤـ اـيُِٓؤٙت، ؽُؤق حلن رجؤالً صؤىل حلو صؤٙم حلو 

ؽيؾ حلي رء لـ اـيٌؤٙدات ايبيروؽؤٛ ل اـػؤع ـؤٓس  ّٓؤٛ اـتٍؤرب  غ اهلل واـتيٌؤد 

  ـٓف ؿٙن طُِف  ًٌٙء لّثقرًا.

ع ؿؤؤؾ طٌؤؤٙدة آطتٍؤؤٙد ؾٌؤؤؾ ؿؤؤؾ رء حلن  ؤؤذه اـيٌؤؤٙدة  ؤؤل  ذًا: ٓ  ؤؤد حلن يٍؤؤرتن لؤؤ

ذع لـ اهلل تٌٙرك وتيٙغ، ؽٗن ؽيُْٙ ؼ  لٍؤرون  ٙـيٌؤٙدة ؿؤٙن طُِؤف  ٌؤًٙء لّثؤقرًا، 

ؽؤٗذا ؿؤؤٙن إلؤر ؿؤؤذـؽ ٔيؤؤقد أن  غ حلن ؿؤؾ طٍٓؤؤدة جيؤؤٚ حلن يتٌّٙ ؤٙ ايبًؤؤُؿ سؤؤقاء 

ء يٌرؾؤؤقن  ؤؤع ؿٙٔؤؤٜ لٍرؤؤؤٛ  ٙـيِؤؤؾ حلو ؿٙٔؤؤٜ ؼؤؤ  لٍرؤؤؤٛ  ٙـيِؤؤؾ و يؤؤض اـيُؤؤ 

إلؤؤريـ، ؽٍٓقـؤؤقن اـيُِٓؤؤٙت اـيُِٓؤؤٙت و ؤؤذا اـتٌريؤؤؼ ـوٓؤؤػ، ؿٙصؤؤوالح ٓ لؤؤٙٔع 

 لّف، ـَـ اـيُِٓٙت ٓ يَِـ  ٓ حلن يًٌٍْٙ اـيُؿ..

 لتهِّٛ ـف. لداخُٛ:

ًٙ،  ذا ؿؤؤؤٙن إلؤؤؤر ؿؤؤؤذـؽ ٔيؤؤؤقد ـٌّؤؤؤرق حلو ـٌّؤؤؤع  اـمؤؤؤٓخ:  ؤؤؤال شؤؤؤؽ ؿؤؤؤ  ذؿرٔؤؤؤٙ نٌٔؤؤؤ

 اـٌرق  ع اطتٍٙد..

 صقيت()دنؾ  ّٙ أٍوٙع 

  ؾ يًتقي  ذا وذاك، ٓ يًتقيٙن. اـمٓخ:

 ذًا: ؿالمهٙ اشرتك ل طٍٓدة، وطىل دد لٙ ٍُٔؤٜ طِؤـ حلذت  ـٓؤف  ٕٔؤف طٍٓؤدة 
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ؼُٓىٛ وخٌٌٓٛ، ؽْذا لثٙل واوح حلن اـذي يَّر اـًّٛ بُٛ وتٌنٓالً ـٓس ؿٙـذي 

د رب يَّر جزءًا لـ اـًّٛ،  لٙ ـيذر ؽحّٓئذ  ؤذا ٓ  شؤَٙل ؽٓؤف حلٔؤف ؼؤ  لٖاخؤذ طّؤ

اـيؤؤؤؤٙيبع، حلو ـًؤؤؤؤ  طؤؤؤؤذر ؿٙ؛ْؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤثالً ؤحؤؤؤؤق ذـؤؤؤؤؽ، ؽْؤؤؤؤذا اـتًٍؤؤؤؤٓؿ و ن ؿؤؤؤؤٙن   

 ييجٌّل تيٌ ه  ٙـًُىٛ، وٓ حلدري  ؾ ٍٔؾ  ذا  ٙـٌُظ حلم  ٙيبيّك؟

  ٙـٌُظ يٙ شٓخ. لداخُٛ:

ٔيؤؿ، ـَؤـ حلطتٍؤد حلن اـتيٌؤ  حلٔؤف ؽٓؤف طٍٓؤدة حل ؤؿ لؤـ طٍٓؤدة، ؽْؤذا اـقاؾؤع  اـمٓخ:

.ًٙ  ؿ  ذدّٙ نٌٔ

؛قاب اـتٌريؼ  ع طٍٓدة وحلخرى  ذا حللر واؾع ٓ لرد ـف حلوًٓ،  ؿ طُ ء  ذًا: ا

اـًُػ ؽرؾقا ؽْؿ لثالً ؿٌروا ا؛ِْٓٛ، ونلّقا  ٌَر ؿ، وحلؽتقا  ٍتؾ رحلسْؿ، ـَـ 

ٓ يٌَؤؤؤرون لؤؤؤثالً اإل ٙوؤؤؤٓٛ اـؤؤؤذيـ يَّؤؤؤرون ر يؤؤؤٛ اهلل ل أخؤؤؤرة، ؿؤؤؤذـؽ ايبيتزـؤؤؤٛ 

َتٌؤؤؤقن  تهؤؤؤُُْٓؿ دون تٌَؤؤؤ  ؿ، اـؤؤؤذيـ يمؤؤؤٙرؿق ؿ ل  ؤؤؤذه اـهؤؤؤالـٛ، ـَؤؤؤّْؿ ي

ؽْؤؤذا حللؤؤر ل اطتٍؤؤٙدي ٓ يًٌّؤؤل حلن يتّؤؤٙؾش ؽٓؤؤف لؤؤـ دٓؤؤٝ تًٍؤؤٓؿ اـيٍٓؤؤدة  غ لْؤؤؿ 

 و غ حل ؿ.

وخؤؤذ لؤؤثالً اـٌحؤؤٝ اـؤؤذي صرؾّؤؤٙه ل إلؤؤس اـٍريؤؤٚ، و ؤؤذا ـيُؤؤف ينؤؤُح ـَٓؤؤقن 

لؤثالً ـٍؤؤقل أٔؤػ ذؿؤؤره حلن ؿؤؤؾ دَؤؿ ٓ  ؤؤد حلن يٍؤرتن  ؤؤف طٍٓؤؤدة، لؤٙذا ٍٔؤؤقل  ٕوـئؤؤؽ 

ؿؤؾ  دطؤٛ وؤالـٛ، وؿؤؾ وؤالـٛ »خٙـٌقا ؾقل اـرسقل صىل اهلل طظ وسُؿ: اـذيـ 

ؽٍؤؤؤٙـقا: ٓ، ـؤؤؤٓس إلؤؤؤر ؿؤؤؤذـؽ،  ّؤؤؤٙك  دطؤؤؤٛ دًؤؤؤّٛ و دطؤؤؤٛ سؤؤؤٓئٛ، ؿؤؤؤ    شل اـّؤؤؤٙر

ًٙ ل إلس دقل دديٝ:   .شلـ سـ ل اإلسالم سّٛ دًّٛ..»ذدّٙ حليه

  ذًا:  ؿ اطتٍدوا خالف  ذا ااديٝ ؽْؾ ٌَٔر ؿ؟
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ذا ؿِثؤؤؤٙل يَِؤؤؤـ حلن يَؤؤقن ـُيٍٓؤؤؤدة اخلٌٌٓؤؤؤٛ  حؤؤد تيٌؤؤؤ  لؤؤؤـ ٓ لؤؤٙ ٌَٔؤؤؤر ؿ، ؽْؤؤ

 ٍُٜٔ طّف ذـؽ اـتيٌ . ٔيؿ.

وـَـ ل ـٌظ اـتًؤٙلح، حللؤٙ يؤرى شؤٓخّٙ حلن  ؤذا يتيؤٙرض لؤع لؤٙ جؤٙء  لداخُٛ:

وطؤؤؤـ حلصؤؤؤحٙ ف وطؤؤؤـ سؤؤؤُػ  ؤؤؤذه إلؤؤؤٛ لؤؤؤـ اـتحؤؤؤذير لؤؤؤـ اـٌؤؤؤدع،  ¢طؤؤؤـ اـرسؤؤؤقل 

تؤؤؤٌَؿ: ادؤؤؤذروا صؤؤؤًٙر ويتِثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا ل ؾؤؤؤقل اـربهبؤؤؤٙري اـؤؤؤذي ٍُٔتِؤؤؤقه ل  يؤؤؤض ؿ

 ايبحد ٙت، ؽٗ ٙ تيقد دتك تن  ؿٌٙرا.

وؾؤؤقل ا ؤؤـ لًؤؤيقد ٕوـئؤؤؽ اـٌّؤؤر اـؤؤذيـ رن ؤؤؿ لتحٍُؤؤع ل ايبًؤؤجد، ؾؤؤٙل ل  

نخر ااديٝ اـذي روى طـ ا ـ لًيقد طـ حلس لقسك، ؾٙل: ؽرحليٜ حلوـئؽ اـٌّر 

 يٍٙتُقّٔٙ يقم اـّْروان.

 ؽٌُظ اـتًٙلح ٓ يرد طُٓف حلي  شَٙل؟ 

حلٔٙ ٓ حلؽْؤؿ لؤـ ؿُِؤٛ اـتًؤٙلح اـتؤل ٍُٔتْؤٙ طؤـ ايبقلؤٕ  ـٓؤف، حلن اـتًؤٙلح  اـمٓخ:

لتيُؤؤؼ  ٙـمؤؤخص ايبيتٍؤؤد، ٓ، اـتًؤؤٙلح يتيُؤؤؼ لؤؤع اـمؤؤخص أخؤؤر ايبيتٍؤؤد، حلي: 

  ّٙك رجالن ـّيرب طـ حلدد ؿ  ٕٔف سٌُل وأخر خٌُل.

اخلٌُؤؤل  ؤؤذا لٌتؤؤدع ؼريؤؤؼ ل اـٌؤؤدع، ؽٕٔؤؤٙ اـًؤؤٌُل حلتًؤؤٙلح ليؤؤف ٓ حلتًؤؤٙلح لؤؤع 

دطٛ، ؽٕؽرق  ع  دطٛ ؼُٓىٛ طىل دد تيٌ ه و ع  دطٛ خٌٌٓٛ، ؽٕٔؤٙ حلتًؤٙلح لؤع اـٌ

 اـٌدع اخلٌٌٓٛ دون اـًُٓىٛ، ٓ، ـٓس  ذا  ق ايبٍنقد.

ايبٍنقد حلٔٙ اـًٌُل حلتًٙلح لع اخلٌُل ل اـٌدطٛ اخلٌٌٓٛ دون اـًُٓىؤٛ،  ؤذا 

 شؤؽ خوؤٕأ اـذي حلؽِْف، ؽؤٗن ؿؤٙن  ّؤٙك وجؤف ـٌُْؤؿ أخؤر، ؽٕٔؤٙ حلطتٍؤد حلن  ؤذا  ؤال

ًٙ طؤؤؤىل ساط لًؤؤؤتٍٓؿ ل ؿؤؤؤؾ لؤؤؤٙ جؤؤؤٙء طؤؤؤـ اهلل  ٕن ايبًؤؤؤُؿ جيؤؤؤٚ حلن يِفؤؤؤ سؤؤؤقي



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

738 

ورسقـف، ٓ ؽرق أن حلؾقل ل اـيُِٓٙت  ع ؽريهٛ وسّٛ لٖؿدة، و ؤع ٔٙؽُؤٛ ؿؤؾ 

ًٙ ؿيِؤؾ   ذا و ذا و ذا جيٚ حلن يتٌّٙه ايبًُؿ حلوًٓ ؿٙطتٍٙد حلن  ؤذا لػؤوع، و ٙٔٓؤ

ًٙ طىل  لذ ٚ ذـؽ إطراس ؾٙل: واهلل يٙ رسقل اهللة.. ل ددود لٙ حلذٔٙ  ـٓف نٌٔ

 (  00:  16: 39/ 611) اهلدى والنور / 
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 الػدٚ يف التعاون وع املخالف

لداخُٛ: يٙ شٓخة سٖال نخر و ق إخ : و ؤق حلن  ّؤٙك لؤـ  ؤق سؤُٓط اـًُؤٙن طؤىل 

اـيُؤؤ ء  حٓؤٝؤ ٓ يراطؤؤل ؿٌؤؤ  وٓ صؤؤً ، لؤؤثاًل حلضب طؤؤىل ذـؤؤؽ لثؤؤًٙٓ: 

وصػ  ٕٙشيريٛ حلو ؾٓؤؾ: حلن ليتٍؤده حلشؤيري ؽتجؤده يتيؤرض  ؿؾ لـ  ق

ًٙ ؿثؤ ًا لؤـ  ـف ل ؿتٌف  ٕؾٌح إؾقال، ؽّريد ٔنٓحٛ هلذا اـرجؾ، خنقصؤ

اـّٙس اؼرتوا  ف حلو يٍقـقن: حلن ؽٓف س ت اـنٙاع، ؽّريد حلن تّنحف يٙ 

 شٓخة تقجف ـف ٔنٓحٛ. 

ذؿر ؿؤؾ لًؤُؿ  ؤ  ؽٓؤف لؤـ ٔيؿ، جزاك اهلل خ ، حلٔٙ حلطتٍد حلن اـيدل حلن ي اـمٓخ:

خ  وصقاب، وحلن يذؿر    ؽٓف لؤـ خوؤٕ وٓ حلؾؤقل: لؤـ ذأ ٕن اـػؤ حلخؤص لؤـ 

ًٙ، ؾؤؤد يَؤؤقن  اخلوؤؤٕ، حلٔؤؤٙ حلطتٍؤؤد حلن  ؤؤذا اـمؤؤخص ايبمؤؤٙر  ـٓؤؤف ل اـًؤؤٖال ـؤؤٓس ؽٍْٓؤؤ

ًٙ وـَـ اـنالح رء واـٌٍف رء نخر.  صٙا

اـيُؤؤؿ حلن يَؤؤقن وـيُؤؤف  ًؤؤـ س حلن حلذؿؤؤر  يٙؾٌؤؤٛ اـنؤؤالح اـؤؤذي   يٍؤؤرتن ليؤؤف 

طٙؾٌٛ  ذا اـنٙـح حلن  َؿ طىل ًٌٔف  ٙإلطدام، ؿ  دد ّٙ طُٓف اـنالة واـًالم 

ل ااؤؤؤديٝ اـنؤؤؤحٓح ايبتٌؤؤؤؼ طُٓؤؤؤف  ؤؤؤع اـٌخؤؤؤٙري ولًؤؤؤُؿ لؤؤؤـ دؤؤؤديٝ حلس  ريؤؤؤرة 

ؿؤٙن ؽؤِٓـ ؾؤؤٌَُؿ رجؤؾ ؾتؤؾ تًؤؤيٛ »: ¢ريض اهلل تيؤٙغ طّؤف ؾؤٙل: ؾؤؤٙل رسؤقل اهلل 

ًٙ، وحلراد حلن يتؤؤقب ؽًؤؤٕل    شطؤؤـ حلطُؤؤؿ حل ؤؤؾ إرض؟ ؽؤؤدل طؤؤىل را ؤؤٚوتًؤؤيع ًٌٔؤؤ

حلي: طٌؤؤؤد صؤؤؤٙـح لّؤؤؤزو طؤؤؤـ اـّؤؤؤٙس ـيٌؤؤؤٙدة اهلل طؤؤؤىل صؤؤؤريٍتْؿ يقلئؤؤؤٍذ لؤؤؤـ اـرت ؤؤؤٚ: 
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ًٙ ؽْؾ يل لـ تق ٛ؟ ؾٙل: ؾتُٜ تًؤيٛ » ؽجٙء  ـٓف وؾٙل: حلٔٙ ؾتُٜ تًيٛ وتًيع ًٌٔ

ًٙ وتًٕل  ؾ ـؽ لـ تق ٛ؟ ٓ تق ٛ ـؽ، ؽٍتُف وحلؿِؾ  ؤف اـيؤدد ايبٙلؤٛ   شوتًيع ًٌٔ

ًٙ ل تق تؤؤف، ـَؤؤـ وي ٌؤؤدو لؤؤـ تهؤؤٙطٓػ اـٍنؤؤٛ وسؤؤٓٙؾْٙ حلن رجؤؤالً ؽيؤؤالً ؿؤؤٙن فُنؤؤ

ًٙ يدـف طىل ايبّْٞ اـذي يًٌّل طُٓف حلن يّْجف:  ؽُؿ يزل يًٕل دتؤك دل »يريد طٙيب

طؤؤىل طؤؤٙ  ؽجؤؤٙء  ـٓؤؤف وؾؤؤٙل ـؤؤف:  ين ؾتُؤؤٜ لٙلؤؤٛ ٌٔؤؤس  ًؤؤ  دؤؤؼ، ؽْؤؤؾ يل لؤؤـ تق ؤؤٛ؟ 

 - ؤذا جؤقاب اـيؤٙ   -ض سؤقء ؾٙل: ولـ  قل  ّٓؽ و ؤع اـتق ؤٛ؟ة وـَّؤؽ  ؤٕر

ؽخؤرج يِفؤ وجؤٙءه إجؤؾ ل   شؽٙخرج لّْٙ  غ إرض اـٌالٔٓؤٛ اـنؤٙـح حل ُْؤٙ

اـوريؼ ؽتّٙزطتف لاللَٛ اـرمحٛ ولاللَٛ اـيذاب ؿؤؾ يؤدطل حلٔؤف لؤـ دٍؤف، ؽٕرسؤؾ 

اهلل  ـؤؤْٓؿ لُؤؤؽ  َؤؤؿ  ٓؤؤّْؿ ؽٍؤؤٙل هلؤؤؿ: ؾًٓؤؤقا لؤؤٙ  ّٓؤؤف و ؤؤع ؿؤؤؾ لؤؤـ اـٍؤؤريتع اـتؤؤل 

ؾنؤؤؤد  ـْٓؤؤؤٙ، ؽؤؤؤٗغ حلهيؤؤؤ  ؿؤؤؤٙن حلؾؤؤؤرب ؽؤؤؤٕاٍقه  ٕ ُْؤؤؤٙ، ؽٍٙسؤؤؤقا  خؤؤؤرج لّْؤؤؤٙ واـتؤؤؤل

 ؽقجدوه حلؾرب  غ اـٍريٛ اـتل خرج  ـْٓٙ ؽتقـٜ لاللَٛ اـرمحٛ  خراج رودف.

ًٙ،  ؤق ٓ  ًٙ ؿؤ  ٔرجؤق ؽْؤق ـؤٓس ؽٍْٓؤ اـمٙ د: حلضـ حلن  ؤذا اـرجؤؾ  ذا ؿؤٙن صؤٙا

 لؤؤـ اـّؤؤٙس يتنؤؤقر و ؤؤذا ـؤؤٓس  ؤؤق ؽريؤؤدًا، و ؤؤذه حلضؤؤـ حل ؤؤٙ ؽٙلؤؤدة لِْؤؤٛ جؤؤدًا، ؿثؤؤ 

يٌرؾؤؤؤؤقن  ؤؤؤؤع اخلوؤؤؤؤٕ ل اـٌؤؤؤؤروع و ؤؤؤؤذا اصؤؤؤؤوالح يٌرؾؤؤؤؤقن  ؤؤؤؤع اخلوؤؤؤؤٕ ل اـٌؤؤؤؤروع 

واخلوٕ ل إصقل، ؽٍٓقـقن: اخلوؤٕ ل اـٌؤروع لًتٌؤر  ذا صؤدر لؤـ اجتْؤٙد، حللؤٙ 

 اخلوٕ ل إصقل ؽً  لًتٌر،  ذا خوٕ.

واـًؤؤٌٚ حلوًٓ: ٓ دـٓؤؤؾ طؤؤؤىل  ؤؤذا اـتًٍؤؤٓؿ، حلطّؤؤؤل: تًٍؤؤٓؿ اـػؤؤييٛ  غ حلصؤؤؤقل 

 روع، وترتٓٚ  ذا ااَؿ طىل  ذا اـتًٍٓؿ  ذا ٓ حلصؾ ـف.وؽ

ًٙ: إدـؤؤٛ حلو  يهؤؤْٙ طؤؤىل إؾؤؤؾ تٖؿؤؤد حلن اإلًٔؤؤٙن ـؤؤق حلخوؤؤٕ دتؤؤك ؽؤؤٓ  يتيُؤؤؼ   ٙٔٓؤؤ

ًٙ، وحلؿؤؤرب دـٓؤؤؾ طؤؤىل ذـؤؤؽ: دؤؤديثٙن ا ّؤؤٙن يَِؤؤـ أن حلن   ٙـيٍٓؤؤدة ؽْؤؤق ليؤؤذور حليهؤؤ
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ه دٓؤؤؤؤّ  حلهدمهؤؤؤؤٙ هدًا، ااؤؤؤؤديٝ إول: دؤؤؤؤديٝ ذاك اـرجؤؤؤؤؾ اـؤؤؤؤذي بؤؤؤؤع حلوٓد

حلي حلب ؿّؤؤٜ ـَؤؤؿ؟ ؾؤؤٙـقا: خؤؤ  حلب، ؾؤؤٙل: ؽؤؤٗين لؤؤذٔٚ »ديؤه ايبؤؤقت ؽٍؤؤٙل هلؤؤؿ: 

ًٙ شديدًا، ؽٗذا حلٔٙ لؤٜ ؽخؤذوين ودرؾؤقين  لع رس وـئـ ؾدر اهلل طظ ـٓيذ ّل طذا 

ؽُؤؤؤ  لؤؤؤٙت  ش ٙـّؤؤؤٙر،  ؤؤؤؿ خؤؤؤذوا ٔنؤؤؤٌل ؽؤؤؤذروه ل اـؤؤؤريح واـّنؤؤؤػ اـثؤؤؤٙين ل اـٌحؤؤؤر

قر ل ا؛قر واـٌيد طـ اـػؤع حل يؤد لّْؤٙ: ٌٔذوا ؽٓف  ذه اـقصٓٛ اـتل ر   ٓ يتن

ًٙ ؽَٙن، ؽٍٙل اهلل طز وجؾ ـف: حلي طٌؤدية لؤٙ » ؽٍٙل اهلل طز وجؾ ـذراتف: ؿقين ؽالٔ

 .شمحُؽ طىل لٙ ؽيُٜ؟ ؾٙل: رس خمٓتؽ، ؾٙل: اذ ٚ ؽٍد ؼٌرت ـؽ

ؽْذا ؿٌر ٓ شؽ حلٔف ؿٌر، ٕٔف حلوص هبذه اـقصؤٓٛ ا؛ؤٙلرة  زطِؤف: ـٓهؤؾ طؤـ 

ِيَىؤؤَٙم ﴿ٍقـؤؤف تيؤؤٙغ: ر ؤؤف، يؤؤذؿرٔٙ   ـْ ؤؤِل ا ـْ ُ ْ َٙل َلؤؤ ُف َؾؤؤ ؤؤ ٍَ ُْ ؤؤ َخ َِٔزَ ثَاًل َو َّؤؤٙ َلؤؤ ـَ َب  َوَضَ

ٓؿٌ  َل َرِلؤؤ ؽْؤؤذا اـرجؤؤؾ يهؤؤِـ  ؤؤذه اـقصؤؤٓٛ حلن اهلل طؤؤز وجؤؤؾ ؼؤؤ  ؾؤؤٙدر  [61]يرر :﴾َوِ ؤؤ

ًٙ وخٙصٌؤؤف،  ًٙ، ـَؤؤـ اهلل حلدٓؤؤٙه وؾؤؤٙل ـؤؤف: ؿؤؤـ ؽالٔؤؤ طؤؤىل حلن ييٓؤؤده ؿؤؤ  ؿؤؤٙن  ػؤؤًا سؤؤقي

ُؤٓؿ  ؤ  ل اـنؤدور طؤرف لؤـ  ؤذا اإلًٔؤٙن حلٔؤف لؤٙ ؽيؤؾ ـَـ اهلل طؤز وجؤؾ و ؤق اـي

ؽيُتؤف حلٔؤؤف ؿؤؤٙن جٙدؤؤدًا ـٌُيؤٝ وـُّمؤؤقر و ٔؤؤ  ؿؤؤٙن اخلؤقف لؤؤـ اـيؤؤذاب ايبؤؤدخر ـؤؤف 

 وايبيرتف  ق  ف وحلٔف لًتحؼ ـف حلطِك  ن تف ؽٕوص هبذه اـقصٓٛ ا؛ٙلرة.

ًٙ لْؤؤؤؿ جؤؤدًا وـؤؤؤف طالؾؤؤؤٛ  حللؤؤٙ ااؤؤؤديٝ اـثؤؤٙين ؽْؤؤؤق ؾقـؤؤؤف طُٓؤؤف اـًؤؤؤالم، و ؤؤذا حليهؤؤؤ

ًٙ  ٙـس طديدة سٌٍٜ و ؤق ؾقـؤف طُٓؤف اـًؤالم:   ًِٕـٛ حل ؾ اـٌرتة، و ذه هلٙ صٌي

لؤؤٙ لؤؤـ رجؤؤؾ ل  ؤؤذه إلؤؤٛ لؤؤـ هيؤؤقدي حلو ٔقؤؤاين يًؤؤِع س  ؤؤؿ ٓ يؤؤٖلـ س  ٓ »

 ذًا:  ٖٓء اـذيـ   يًِيقا  ٙـرسقل طُٓف اـًالم ولؤٙتقا ؿٌؤٙرًا لؤٙتقا   شدخؾ اـّٙر

ًٙ ل لػؿع ٓ ييذ قن طىل ذؿْؿ وطىل و الهلؿ،  ؾ حلؾقل حلؿثر لـ ذـؤؽ تٌٍْؤ

ييّؤؤؤؤؤل:  حٍٍٓتؤؤؤؤؤلأ ّٕٔؤؤؤؤؤٙ  ن تنؤؤؤؤؤقرٔٙ حلن  يؤؤؤؤؤض  شيًؤؤؤؤؤِع س»ؾقـؤؤؤؤؤف طُٓؤؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤؤالم: 
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ديؤؤٙٔٓع ونلّؤؤقا ٙإورو ٓؤؤع: ؿٙـربيوؤؤٙن وإيبؤؤٙن وحللثؤؤٙهلؿ اؤؤـ تؤؤٕ روا  ؤؤدطقة اـٍ

ديؤٙن، و ؤق اـؤذي ؿؤٙن ٙ، وحلن حلدؤد ؿ  يؤٝ ل ؾ¢ ٕن  ّؤٙك حلٌٔٓؤٙء  يؤد رسؤقل اهلل 

 ًٙ ديؤؤٙين،  ؤؤؿ دؤؤرف اسؤؤِف ؽجيُؤؤف: ٙل ٔمؤؤٕتف إوغ:  ِؤؤ زا ؼؤؤالم حلمحؤؤد اـٍ ليروؽؤؤ

حلمحؤؤؤد ـًٙيؤؤؤٛ ل ًٌٔؤؤؤف ليروؽؤؤؤٛ، اـمؤؤؤٙ د:  ؤؤؤٖٓء إيبؤؤؤٙن واـربيوؤؤؤٙن اـؤؤؤذيـ وؤؤؤُُقا 

 ٙسؤؿ دطؤقة اإلسؤؤالم حلن اإلسؤالم يٍؤؤرر  ؤلء حلٌٔٓؤؤٙء  يؤد اـرسؤؤقل طُٓؤف اـًؤؤالم وحلن 

ًٙ اسؤِف ا؛ؤـ وـؤف  ذا حلدد ؿ: ل زا ؼالم حلمحد اـٍديٙين، وحلن اإلسال م يَّر خٍُ

ايبقاصٌٙت ايبيروؽٛ ل اـَتؤٙب واـًؤّٛ  غ نخؤره،  ؤٖٓء  ؤال شؤؽ حل ؤؿ وؤُقا، 

ًٙ؟   ٓ،  ذًا:  ذا ااديٝ ييوّٓٙ: ا؛قاب:ـَّْؿ  ؾ سِيقا  ف طُٓف اـًالم دٍ

ًٙ ؽْؤؿ ـًٓؤقا ليؤذ ع، هلؤؿ ليٙلُؤٛ ليروؽؤٛ ل  حلوًٓ: لـ   تًٌُْؿ اـؤدطقة لوٍُؤ

 ٍٓٙلٛ.طرصٙت يقم اـ

ًٙ:  ذا  ًُتْؿ دطقة اإلسالم مُحَ  ًٙ ٓ يٖاخذون د  ٌَ لُ  ةّ  ًَ ؽٛ لُ رّ  ٙٔٓ ـٛ ؽ لّقا هبٙ حليه

طُْٓؤؤٙ،  ذًا اـتٌريؤؤؼ  ؤؤع إصؤؤقل واـٌؤؤروع  ؤؤذا أحؤؤراف طؤؤـ اـَتؤؤٙب وطؤؤـ اـًؤؤّٛ، 

ن  ذا إخ اـنٙـح  ن شٙء اهلل جيٚ حلن ينُح طُِف طىل إؾؾ ل  ـذـؽ حلؾقل: 

ًٙ ل ؾهؤؤٓٛ لؤؤٙ لؤؤـ اـيٍٙلؤؤد:  ؽتؤؤقاه ا؛ؤؤٙلرةأ ٕن ؿؤؤقن اـرجؤؤؾ اـيؤؤٙ  اـٌٙوؤؤؾ لّحرؽؤؤ

ؿٕٙس ء واـنٌٙت ؤحق ذـؽ اٙ وؾؤع ؽٓؤف  يؤض إشؤٙطرة و يؤض ايبٙتريديؤٛ، 

ؽؤؤَِٓـ حلن يَؤؤقن ذـؤؤؽ  ٙجتْؤؤٙد لؤؤّْؿ وـؤؤٓس  ًؤؤقء ؾنؤؤد لؤؤّْؿ، ؽؤؤال جيؤؤقز  صؤؤالق 

يٌؤرق  ؤع   ذا اـٍقل  ٓ لٍٓدًا: لـ طُؿ ااؼ  ؿ أحرف طّف ؽْق ؿذا وؿذا،  ؤؿ ٓ

لؤؤـ أحؤؤرف ل لًؤؤٕـٛ إسؤؤ ء واـنؤؤٌٙت حلو لؤؤٙ يتيُؤؤؼ  ٙـيٍٓؤؤدة و ؤؤع لؤؤـ أحؤؤرف 

ل دَؤؤؤؤؤؿ ذطؤؤؤؤؤل، لؤؤؤؤؤثالً: لؤؤؤؤؤـ طؤؤؤؤؤرف حلن ااؤؤؤؤؤؼ لؤؤؤؤؤثالً: حلن خؤؤؤؤؤروج اـؤؤؤؤؤدم ٓ يؤؤؤؤؤٍّض 

اـقوؤؤؤقء، و ؤؤؤق يهؤؤؤؾ يقؤؤؤ لَؤؤؤٙ رًا ـددـؤؤؤٛ، وطؤؤؤىل ذـؤؤؤؽ ؽٍؤؤؤس ولؤؤؤٙ حلؿثؤؤؤر ايبًؤؤؤٙلؾ 
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َؤؤؤقن حل ر ؤؤؤٙ ل ايبجتِؤؤؤع اـٌرطٓؤؤؤٛ اـتؤؤؤل اختُؤؤؤػ ؽْٓؤؤؤٙ اـيُؤؤؤ ء واـتؤؤؤل  يهؤؤؤْٙ ؾؤؤؤد ي

  ؽًٙدًا حلؿثر  َث  لـ  يض ايبًٙلؾ اـتل  ل تتيُؼ ؽٍط ل اـيٍٓدة.

ترىة لـ حلَٔؤر ؿؤٌيض إدؤزاب اـٍٙلِؤٛ اـٓؤقم طؤىل إرض اإلسؤاللٓٛ.. حلَٔؤر 

طؤؤذاب اـٍؤؤرب، تؤؤرىة  ؤؤذا ضره حلؿثؤؤر حلم ذـؤؤؽ اـؤؤرحلي اـٌٍْؤؤل اـؤؤذي يٍؤؤقل:  ن اـٌتؤؤٙة 

هلؤؤٙ حلن تؤؤزوج ًٌٔؤؤْٙ  ًٌّؤؤْٙ دون  ذن وـْٓؤؤٙ ايبًؤؤُِٛ  ذا  ًُؤؤٜ سؤؤـ اـرشؤؤد ؽٓجؤؤقز 

ًٙ ـُحؤؤديٝ؟ حلي اـؤؤرحليع حلشؤؤد  ؽًؤؤٙدًا ل ايبجتِؤؤع؟  ٕول اـؤؤذي حلَٔؤؤر طؤؤذاب اخالؽؤؤ

اـٍؤؤرب حلم  ؤؤذا اـؤؤذي حلَٔؤؤر ذط  ذن اـؤؤقيل؟ ٓ شؤؤؽ حلن  ؤؤذا حلؿثؤؤر ؽًؤؤٙدًا، ـَؤؤـ  ؤؤذا 

ُتْؿ ﴿اسِف ؽروع وذاك حلصقل:  ْٔ قَ ٙ حَل ُِ ُْٓت  ِ ٓ  حَلْسَ ٌء َس َونَ ُٙ ُؿْؿ َلٙ حَلٔؤَزَل اهلل ُ  ِْن ِ َل  ِ

َوٙنٍ  ُْ ـْ ُس ٙ ِل  وهبذا اـٍدر ؿٌٙيٛ، وااِد هلل رب اـيٙيبع.  [23]النجم:﴾هِبَ

 جزاك اهلل خ .  لداخُٛ:

 ( 00:  32: 23/  635) اهلدى والنور / 

 (00:  40: 35/  635) اهلدى والنور / 



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

753 

 زأٙ الػٗخ فٗىَ ال ٖرتحي عمٜ العمىاء  

 يف أخطاء عكدٖٛ الرَٖ ٔقعٕا

اـًؤؤٖال: لؤؤٙ ؾؤؤقـَؿ يؤؤٙ شؤؤٓخ ؽؤؤِٓـ يٍؤؤقل: ٓ يؤؤرتدؿ طؤؤىل لؤؤـ خؤؤٙـػ طٍٓؤؤدة اـًؤؤُػ 

ؿٙـّقوي وا ـ دجر وا ـ دزم وا ـ ا؛قزي وؼ  ؿ، ولـ ايبيٙسيـ 

سٓد ؾوٚ ودًـ اـٌّٙ لع حلَٔؿ تيُِقن لٙ طّد اـٌّٙ ل لذؿرات اـدطقة 

 ؟شضالل اـٍرنن»واـداطٓٛ وطّد سٓد ؾوٚ ل 

ٔحؤؤؤـ ٔيتٍؤؤد حلن اـرمحؤؤؤٛ حلو  يٌؤؤؤٙرة حلصؤؤح اـؤؤؤدطٙء  ٙـرمحؤؤٛ جؤؤؤٙلز ـَؤؤؤؾ : ا؛ؤؤقاب

لًؤؤُؿ ومحرلؤؤٛ طؤؤىل ؿؤؤؾ ؿؤؤٙؽر، ؽؤؤٙ؛قاب  ؤؤذا يتٌؤؤرع طؤؤىل اطتٍؤؤٙد يٍؤؤقم ل ٌٔؤؤس 

اـمؤؤؤخص، ؽِؤؤؤـ ؿؤؤؤٙن يؤؤؤرى حلن  ؤؤؤٖٓء اـؤؤؤذيـ سؤؤؤِقا ل اـًؤؤؤٖال ول حللثؤؤؤٙهلؿ، يؤؤؤرى 

ٌرة، قز اـدطٙء هلؿ  ٙـرمحؤٛ و ؤٙيبًجيحل ؿ لًُِقن ؽٙ؛قاب طرف اٙ سٌؼ حلٔف 

ولـ ؿٙن يرى ٓ سِح اهلل حلن  ٖٓء ايبًُِع اـذيـ ذؿروا ل اـًؤٖال  ؤؿ ـًٓؤقا 

 لـ ايبًُِع ؽال جيقز اـرتدؿ طُْٓؿأ ٕن اـرمحٛ ؾد درلٜ طىل اـَٙؽريـ.

  ذا  ق ا؛قاب  ٙـًٌّٛ يبٙ جٙء ل اـًٖال.

طىل حلسٙس يٍقـقن  ؿ حلن لّْٞ اـًُػ حل ؿ ؿٙٔقا ٓ يرتمحقن طىل  لداخُٛ:

ؾ اـٌؤؤدع، ؽٌٙـتؤؤٙيل ييؤؤدون  ؤؤٖٓء اـؤؤذيـ ذؿؤؤروا ل اـًؤؤٖال لؤؤـ حل ؤؤؾ اـٌؤؤدع، ؽْؤؤؿ حل ؤؤ

 لـ  ذا اـٌٙب ٓ يرتمحقن طُْٓؿ.
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ٔحـ أن ؾُّٙ ؿُِٛ، اـرمحٛ  قز ـَؾ لًؤُؿ وٓ  ؤقز ـَُؤٙؽر،  ؤؾ  اـمٓخ:

  ذا اـَالم صحٓح حلم ٓ؟

 صحٓح. لداخُٛ:

ًٙ ؽٙـًؤؤؤؤٖال اـثؤؤؤؤٙين ؼؤؤؤؤ  وارد، و ن  اـمؤؤؤؤٓخ: ؿؤؤؤؤٙن ؼؤؤؤؤ  صؤؤؤؤحٓح  ن ؿؤؤؤؤٙن صؤؤؤؤحٓح

 ؽٙيبّٙؾمٛ واردة.

 طؤؤؤىل  ؤؤؤٖٓء اـؤؤؤذيـ يوُؤؤؤؼ طُؤؤؤْٓؿ  يهؤؤؤْؿ حل ؤؤؤؿ لؤؤؤـ حل ؤؤؤؾ اـٌؤؤؤدع، حلٓ ىل  َنؤؤؤ حلٓ يُ 

 طُؤؤؤؤْٓؿ صؤؤؤؤالة ايبًؤؤؤؤُِع ولؤؤؤؤـ طٍٙلؤؤؤؤد اـًؤؤؤؤُػ اـتؤؤؤؤل تقار ْؤؤؤؤٙ اخلُؤؤؤؤػ طؤؤؤؤـ ىل  َنؤؤؤؤ يُ 

اـًُػ حلٔؤف ينؤىل وراء ؿؤؾ  ؤر وؽؤٙجر وينؤىل طؤىل ؿؤؾ  ؤر وؽؤٙجر، حللؤٙ اـَؤٙؽر ؽؤال 

 ينىل طُٓف.

ء اـذيـ ٓ حلرى اـًٖال اـثٙين دقهلؿ حل ؿ لـ حل ؾ اـٌدع،  ؾ ينؤىل  ذًا:  ٖٓ

 طُْٓؿ حلم ٓ ينىل طُْٓؿ؟

ٓ حلريد حلن حلدخؾ ل ٍٔٙش  ٓ  ذا اووررت  غ ذـؽ، ؽٗن ؿٙن ا؛ؤقاب  ؤٕ ؿ 

 طُؤؤؤْٓؿ أتْؤؤؤك ايبقوؤؤؤقع و  يٌؤؤؤؼ ـًُؤؤؤٖال اـثؤؤؤٙين محؤؤؤؾ لؤؤؤـ اإلطؤؤؤراب ؿؤؤؤ  ىل  َنؤؤؤ يُ 

 ٝ لٌتقح ووارد.يٍقل اـّحقيقن، و ٓ ؽِجٙل اـٌح

صٓٚ واـذي يٍقل يٙ شٓخ ٓ ينىل طُْٓؿ طىل حلسٙس حل ؤؿ لؤـ حل ؤؾ  لداخُٛ:

 اـٌدع، ؽَٓػ يَقن ا؛قاب طّدك؟

 لٙ  ق اـدـٓؾ؟ اـمٓخ:

يًؤؤتدل  ٙـًؤؤُػ، لؤؤثالً يٌؤؤرق  ؤؤع اـًٌؤؤؼ واـٌجؤؤقر وحل ؤؤؾ اـٌؤؤدع اـؤؤذيـ  لداخُؤؤٛ:

جيٙـًؤؤق ؿ  يٌتؤؤدطقن ل اـؤؤديـ، ولؤؤٙ ؿؤؤٙن حل ؤؤؾ اـًؤؤُػ ينؤؤظ لؤؤع حل ؤؤؾ اـٌؤؤدع وٓ
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 وٓ يٖاؿُق ؿ وٓ يمٙر ق ؿ، ؽِـ  ذا اـٌٙب  ق يٍقل  ذا اـفء.

 ددت، ؽٙٔتٌف. اـمٓخ:

 لٙذا ؿٙن اـًٖال؟

 طـ اـنالة طُْٓؿ؟ لداخُٛ:

ٓ، ودؤؤؤؼ ـؤؤؤؽ حلن حتٓؤؤؤدأ ٕٔؤؤؤؽ حلصُؤؤؤٜ ا؛ؤؤؤقاب ل ؼؤؤؤ  جؤؤؤقاب، ؿؤؤؤٙن  اـمؤؤؤٓخ:

ي: لـ يٍقل لٙ  ق اـدـٓؾ؟ حلٜٔ ذؿرت اـدطقى، واـدطقى ؼ  اـدـٓؾ، حل اـًٖال:

  ٔف ٓ ينىل طىل ايبًُؿ ايبٌتدع، لٙ  ق اـدـٓؾ؟

  ق لٙ طّده دـٓؾ  ٓ  س ؽٍط يًتدل  ٌيؾ اـًُػ. لداخُٛ:

 حل ق دـٓؾ ؽيؾ اـًُػ؟ اـمٓخ:

  َذا يٍقل. لداخُٛ:

 صٓٚ، حليـ  ذا اـدـٓؾ؟ اـمٓخ:

  ق ٓ يذؿر، ـَـ اـَالم دالً  يَقن طٙم ل  ذا إلر. لداخُٛ:

اـًؤؤؤُػ حلـؤؤؤٓس ؿؤؤؤٙٔقا يٍؤؤؤٙصيقن  يؤؤؤض إشؤؤؤخٙص  ؤؤؤذٔٚ لؤؤؤٙ حلو  صٓؤؤؤٚ، اـمؤؤؤٓخ:

 ـٌدطٛ لٙ، ؽْؾ ليّك ذـؽ حل ؿ ؿٌرو ؿ؟

 ٓ. لداخُٛ:

  ذًا: دَِقا  ٗساللف. اـمٓخ:

  ىل. لداخُٛ:
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صٓٚ، ٔحـ لٙ طّدٔٙ وسط  ع لًؤُؿ وؿؤٙؽر، ييّؤل لؤٙ طّؤدٔٙ ؿٙيبيتزـؤٛ  اـمٓخ:

ِع، و لٙ ؿٙؽر ؽٓيٙلؤؾ ليٙلُؤٛ لّزـٛ  ع ايبّزـتع،  لٙ لًُؿ ؽٓيٙلؾ ليٙلُٛ ايبًُ

 اـَٙؽريـ.

 ؿ يؤٙ حلخؤل  ؤٙرك اهلل ؽٓؤؽ  ؤذه  ؤرد دطؤقى، حلن اـًؤُػ لؤٙ ؿؤٙٔقا ينؤُقن طؤىل 

طٙلؤؤؤٛ ايبٌتدطؤؤؤٛ، وطؤؤؤىل ؿؤؤؤؾ ايبٌتدطؤؤؤٛ،  ؤؤؤذه  ؤؤؤرد دطؤؤؤقى تٍؤؤؤقم ل حلذ ؤؤؤٙن  يؤؤؤض 

اـّؤؤؤؤٙس اـوٌٓؤؤؤؤع اـؤؤؤؤذيـ يٕخؤؤؤؤذون ايبًؤؤؤؤٙلؾ  حؤؤؤؤ س و يٙصٌؤؤؤؤٛ ؼؤؤؤؤ  لٍرؤؤؤؤؤٛ  ؤؤؤؤٙـيُؿ 

، وحلٔٙ ؾدلٜ ـؽ دٍٍٓٛ ٓ بتُػ ¢ؾٙل اهلل ؾٙل رسقل اهلل اـنحٓح اـٍٙلؿ طىل 

ؽْٓؤؤٙ ا ّؤؤٙن، و ؤؤل  لؤؤٙ لًؤؤُؿ و لؤؤٙ ؿؤؤٙؽر، ؽٙيبًؤؤُؿ لْؤؤ  ؿؤؤٙن شؤؤٕٔف، ينؤؤىل ويؤؤقرث 

ويؤؤقرث ويًًؤؤؾ ويٌَؤؤـ ويؤؤدؽـ ل لٍؤؤٙ ر ايبًؤؤُِع، و ن   يَؤؤـ لًؤؤًُ  ٌٔؤؤذ ٌٔؤؤذ 

ؾ  ُلَنؾ  لؤٙ اـّقاة ودؽـ ل ؾٌقر اـَٙؽريـ، ـٓس طّدٔٙ رء وسط، ـَـ  ن   ُيَن 

حلو طٙ  لٙ طىل لًُؿ لؤٙ ؽؤذـؽ ٓ ييّؤل حلن اـنؤالة طُٓؤف ٓ  ؤقز، و ٔؤ  ييّؤل حلٔؤف 

يرلل  غ دَِٛ ؾد ٓ تتحٍؼ  ذه ااَِٛ  ً ه، لثؾ إدٙديٝ اـذي ٓ  د حلٔؽ 

ًٙ لّْؤؤؤؤؤٙ اـتؤؤؤؤؤل يٍؤؤؤؤؤقل اـرسؤؤؤؤؤقل طُٓؤؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤؤالم ل  يهؤؤؤؤؤْٙ:  صؤؤؤؤؤُقا طؤؤؤؤؤىل  »تؤؤؤؤؤذؿر شؤؤؤؤؤٓئ

تؤرى نـرسؤقل ايبِتّؤع طؤـ اـنؤالة طؤىل لًؤُؿ  لٙ صىل اـرسقل طُٓف،  شصٙدٌَؿ

حل ؤؤؤؿ حلم اـيؤؤؤٙ  اـًؤؤؤٌُل  ذا التّؤؤؤع لؤؤؤـ اـنؤؤؤالة طؤؤؤىل ايبًؤؤؤُؿ حل ؤؤؤؿ، ؾؤؤؤؾ يل، لؤؤؤٙ  ؤؤؤق 

 إ ؿ؟

 .¢ترك اـٌّل  لداخُٛ:

ًٙ، ؽؤؤؤؤٗذا ؿؤؤؤؤٙن تؤؤؤؤرك اـرسؤؤؤقل اـنؤؤؤؤالة طؤؤؤؤىل لًؤؤؤؤُؿ ٓ يؤؤؤؤدل حلن ترؿؤؤؤؤف  اـمؤؤؤٓخ: دًؤؤؤؤّ

ئذ ترك طٙ  لـ طُ ء ـُنالة طُٓف، حلٔف ٓ جيقز اـنالة طُٓف، ؽِـ  ٙب حلوغ دّٓ

اـًُػ اـنالة طىل لًُؿ لٌتدع حلٔف ٓ يدل طىل حلٔف ٓ ينىل طُٓؤف،  ؤؿ  ن دل حلٔؤف 
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ٓ ينىل طُٓف ؽْؾ ليّك ذـؽ حلٔف ٓ يدطك ـؤف  ٙـرمحؤٛ وايبًٌؤرة لؤٙ دام حلّٔؤٙ ٔيتٍؤد 

 حلٔف لًُؿ؟

 ذًا:  ٙختنؤؤٙر التّؤؤٙع  يؤؤض اـًؤؤُػ طؤؤـ اـنؤؤالة طؤؤىل  يؤؤض ايبًؤؤُِع  ًؤؤٌٚ 

ؽ ٓ يٌّؤؤل ذطٓؤؤٛ اـنؤؤالة طؤؤىل ؿؤؤؾ لًؤؤُؿ ٕن  ؤؤذا لؤؤـ  ؤؤٙب اـزجؤؤر  دطؤؤٛ هلؤؤؿ ؽؤؤذـ

واـتٕديٚ ٕلثٙـف ؿ  ؽيؾ اـرسقل طُٓف اـًؤالم ل اـؤذي   ينؤؾ طُٓؤف، وـؤٓس ـؤف 

ذٔٚ  ٓ حلٔف لٙت وطُٓف ديـ، واـًٙل ولـ اـًِّٓؤٛ ؤحؤق ذـؤؽ، ؽؤٗذًا  ؤذا آلتّؤٙع، 

اك ٓ يؤدٓن طؤىل حلٔؤف حل ؿ لـ التّٙع  يض اـًُػ، ؽْذا وذ ¢حلي التّٙع اـرسقل 

 ٓ جيقز اـنالة طىل ايبًُؿ ايبٌتدع.

ًٙ ؿؤؤ  جيؤؤٚ حلن   ؤؤؿ  ّؤؤٙ ٓ  ؤؤد لؤؤـ  حؤؤٝ، جيؤؤٚ حلن ٔيؤؤرف لؤؤـ  ؤؤق ايبٌتؤؤدع،  ٙلؤؤ

ٔيرف لـ  ق اـَٙؽر، ؽّْٙ سٖال ؿؤ  يٍقـؤقن اـٓؤقم يوؤرح ًٌٔؤف:  ؤؾ ؿؤؾ لؤـ وؾؤع 

ف حلم ل اـٌَؤر وؾؤع اـٌَؤؤر طُٓؤف وؿؤذـؽ ؿؤؤؾ لؤـ وؾؤع ل اـٌدطؤؤٛ وؾيؤٜ اـٌدطؤٛ طُٓؤؤ

 إلر ـٓس ؿذـؽ؟

ًٙ ؽؤال  ؤد لؤـ   ذا ؿٙن ا؛ؤقاب ـؤٓس ؿؤذـؽ ِٔيضؤ ل ايبقوؤقع، و ن ؿؤٙن خٙؽٓؤ

  ٓٙٔف، حلطٓد ايبًٕـٛ  فء لـ اـتٌنٓؾ:

يريد هبٙ صؤٙدٌْٙ  ¢لٙ  ل اـٌدطٛ؟  ل إلر ااٙدث طىل خالف سّٛ اـٌّل 

ًٙ  غ اهلل تٌٙرك وتيٙغ، ؽْؾ ؿؾ لـ ا تدع  دطٛ يَقن  ًٙ؟حلن يزداد تٍر   لٌتدط

 حلريد حلن حلسِع ا؛قاب  ٙختنٙر، ٓ،  ىل؟

 ٓ. لداخُٛ:

  ذًا: لـ  ق ايبٌتدع؟ اـمٓخ:
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 اـذي تٍٙم طُٓف ااجٛ ويق  يد ذـؽ طىل  دطتف؟ لداخُٛ:

ًٙ، ؽْؤؤٖٓء اـؤؤذيـ ٍٔؤؤقل ٔحؤؤـ طُؤؤْٓؿ ٓ يؤؤرتدؿ طُؤؤْٓؿ،  ؤؤؾ حلؾِٓؤؤٜ  اـمؤؤٓخ: دًؤؤّ

 ااجٛ طُْٓؿ؟

 ؿ، حللٙ حلٜٔ لٙذا تٍقل.. طّدك.اهلل حلطُؿ. حلٔٙ حلؾقل لـ طّدي اهلل حلطُ

 ٌٔس جقا ؽ يٙ شٓخ. لداخُٛ:

 جزاك اهلل خ . اـمٓخ: 

  ذًا: لٙ  ق إصؾ ل  ٖٓء اإلسالم حلم اـٌَر؟

 اإلسالم. لداخُٛ:

 صٓٚ،  ذًا: إصؾ حلن يرتدؿ طُْٓؿ حلـٓس ؿذـؽ؟ اـمٓخ:

 ٔيؿ. لداخُٛ:

ًٙ ؽٍّؤؤقل: ٓ جيؤؤقز  ذًا: أتْؤؤٜ اـٍهؤؤٓٛ، ؽؤؤال جيؤؤقز حلن ٔتٌّؤؤك اـٓؤؤقم لؤؤذ اـمؤؤٓخ: ٌ 

اـؤؤرتدؿ طؤؤىل ؽؤؤالن وؽؤؤالن وؽؤؤالن لؤؤـ طٙلؤؤٛ ايبًؤؤُِع ؽهؤؤالً طؤؤـ خٙصؤؤتْؿ، ؽهؤؤالً 

 طـ طُ لْؿأ ـًٌٌع ا ّع، و ذا تُخٓص لٙ تٍدم:

حل ؤؿ  ن ؿؤٙٔقا لٌتؤدطع ؽؤال ٔيُؤؿ  :حل ؿ لًُِقن، اـًؤٌٚ اـثؤٙين :اـًٌٚ إول

  والهلؿ.حل ؿ حلؾِٜٓ طُْٓؿ ااجٛ وحلسوا طىل  دطتْؿ، وحلسوا طىل

هلؤؤؤؤذا حلٔؤؤؤؤٙ حلؾؤؤؤؤقل لؤؤؤؤـ إخوؤؤؤؤٙء اـٌٙدمؤؤؤؤٛ اـٓؤؤؤؤقم حلن اـمؤؤؤؤٌٙب ايبُتؤؤؤؤزم وايبتًِؤؤؤؤؽ 

 ٙـَتٙب واـًّٛ ؽٓ  يىؤـ  ؤق يٍؤع ل فٙـٌؤٛ اـَتؤٙب واـًؤّٛ لؤـ دٓؤٝ ٓ يؤدري 

وٓ يمؤؤؤير، و ٙـتؤؤؤٙيل  ؤؤؤؼ يل طؤؤؤىل لؤؤؤذ ٌْؿ حلن حلسؤؤؤِْٓؿ لٌتدطؤؤؤٛأ ٕ ؤؤؤؿ خؤؤؤٙـٌقا 
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  ؤٖٓء حل ؤؿ لًؤُِقن وحل ؤؿ اـَتٙب واـًؤّٛ، ـَؤـ ٓ حلخؤٙـػ لؤذ ٌل، إصؤؾ ل

ٓ يتٍندون اـٌدطٛ وٓ يَٙ رون ااجٛ وٓ يردون اـرب ٙن واـدـٓؾ، ـذـؽ ٍٔقل 

 حلخوٖوا لـ دٓٝ حلرادوا اـنقاب.

و ذا طرؽّؤؤٙ  ؤؤذه اآٍٍؤؤٛ ٔجقٔؤؤٙ لؤؤـ ؿثؤؤ  لؤؤـ إلؤؤقر اـمؤؤٙلَٛ ل  ؤؤذا اـزلؤؤٙن، 

ًٙ لؤـ  ولـ ذـؽ بٙطٛ اهلجؤرة واـتٌَؤ  اـتؤل ؿٙٔؤٜ ل لقؤ، وؿٙٔؤٜ ٔػؤت شؤٓئ

ًٙ وؿؤٙن ـّؤٙ  ّؤٙ  حلؽَٙر ٙ وؿٜٙٔ وصُٜ  غ سقريٙ يقم ؿّٜ  ّٙك،  ؿ  غ  ّٙ حليهؤ

 خؤؤؤؤقان طؤؤؤؤىل ايبؤؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤؤٌُل اـَتؤؤؤؤٙب واـًؤؤؤؤّٛ، تؤؤؤؤٕ روا  تُؤؤؤؤؽ اـؤؤؤؤدطقى اـٌٙصُؤؤؤؤٛ، 

وترؿقا اـنالة لع ا؛ طؤٛ  ؤؾ وا؛ِيؤٛ، وؿؤٙٔقا ينؤُقن ل دور ؤؿ ول  ٓؤقهتؿ 

ا؛ًُؤؤؤؤٛ إوغ لؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤع ايبًؤؤؤؤرب دتؤؤؤؤك اجتِيّؤؤؤؤٙ ليْؤؤؤؤؿ، طٍؤؤؤؤدٔٙ  ؤؤؤؤالث جًُؤؤؤؤٙت، 

واـيمٙء، والتّيقا لؤـ اـنؤالة خٌُّؤٙ، حلطّؤل: خٌُّؤٙ ٔحؤـ اـًؤٌُٓع، ولؤٙ حلردت حلن 

حلؾؤؤقل خٌُؤؤلأ ٕين سؤؤٕحتدث طؤؤـ ٌٔزؤؤ، ؿؤؤٙٔقا يٍقـؤؤقن ٔحؤؤـ ٔيتِؤؤد طؤؤىل ؿتٌؤؤؽ 

ولؤؤؤؤؤع ذـؤؤؤؤؤؽ ٓ ينؤؤؤؤؤُقن خٌُؤؤؤؤؤلأ يبؤؤؤؤؤٙذا ٕ ؤؤؤؤؤؿ ٓ يٌَؤؤؤؤؤرون ايبًؤؤؤؤؤُِع اـؤؤؤؤؤذيـ  ؤؤؤؤؤؿ 

غ، ل ا؛ًُؤؤؤؤٛ اـثٙٔٓؤؤؤؤٛ ؿٙٔؤؤؤؤٜ ل طٍؤؤؤؤر دار ؤؤؤؤؿ، يٌَؤؤؤؤرو ؿ،  ؤؤؤؤذا ل ا؛ًُؤؤؤؤٛ إو

واسؤؤتِرت  غ ٔنؤؤػ اـُٓؤؤؾ، ـَؤؤـ  ؤؤدحلت اـٌمؤؤٙلر وااِؤؤد هلل تىْؤؤر ل اسؤؤتجٙ تْؿ 

ـؤؤؤدطقة ااؤؤؤؼ دٓؤؤؤٝ حلذٔؤؤؤٙ وحلؾِّؤؤؤٙ اـنؤؤؤالة وصؤؤؤُّٓٙ  ّؤؤؤٙك ؾٌٓؤؤؤؾ ٔنؤؤؤػ اـُٓؤؤؤؾ ؽنؤؤؤُقا 

 خٌُّٙ،  ذه ا؛ًُٛ اـثٙٔٓٛ. 

 حلذان اـٌجؤؤر، ؽؤؤرتة حللؤؤٙ ا؛ًُؤؤٛ اـثٙـثؤؤٛ ؽٍؤؤد اسؤؤتِرت لؤؤـ  يؤؤد صؤؤالة اـيمؤؤٙء  غ

وادؤؤدة، وؿٙٔؤؤٜ وااِؤؤد هلل اـٍٙوؤؤٓٛ، و ؤؤؿ  غ اـٓؤؤقم ليّؤؤٙ، وؾؤؤد ل٘ؤؤ طؤؤىل ذـؤؤؽ 

 ٔحق ا ّل طػة سّٛ، وااِد هلل.

ؽ   ل  ٓ شٌْٙت جٙءهتؿ لؤـ طؤدم ؽٍْْؤؿ ل اـَتؤٙب واـًؤّٛ، وـيُؤؽ تيُؤؿ 
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ور ّؤؤٙ يؤؤٙ حلخٙٔؤؤٙ خٙـؤؤد  ؤؤٕن اـتٌٍؤؤف ل اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ ـؤؤٓس حللؤؤرًا سؤؤْالً اـٓؤؤقم  يؤؤد حلن 

لذا ٚ شتك، وؽرق ؿث ة جدًا ل اـيٍٙلد ول اـٌٍف، ؽال يًتوٓع اـوٙـٚ اـّٙشئ 

حلن بقض ل خهؿ  ذه اخلالؽٙت  ٓ  يد زلـ لديد وصقيؾ جدًا لـ دراسٛ لؤٙ 

يًِك اـٓقم  ٙـٌٍف ايبٍٙرن ودراسٛ حلدـٛ ايبختٌُع ل إصقل ول اـٌروع و ذا 

ًٙ دتؤؤك ل اـقاؾؤؤع  تؤؤٙج  غ طِؤؤر لديؤؤد حلوًٓ  ،  ؤؤؿ  غ تقؽٓؤؤؼ لؤؤـ رب اـيؤؤٙيبع  ٙٔٓؤؤ

دّٓ   ¢يتَِـ ايبًُؿ حلن  ٍؼ اهلل طز وجؾ ـف دطقتف اـتل سّْٙ ـّٙ رسقل اهلل 

اـُْؤؿة ا ؤدين يبؤٙ اختُؤػ ؽٓؤف لؤـ ااؤؼ »ؿٙن يؤدطق ل  يؤض حلدطٓؤٛ صؤالة اـُٓؤؾ: 

 .ش ٗذٔؽأ  ٔؽ هتدي لـ تمٙء  غ ساط لًتٍٓؿ

اـٓؤؤؤقم طؤؤؤىل لؤؤؤذ ٚ اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ  ؤؤؤٕن  وـؤؤؤذـؽ ؽؤؤؤّحـ ّٔنؤؤؤح شؤؤؤٌٙ ّٙ اـّٙشؤؤؤئ

ًٙ يٌّق ؤٙ طؤىل  يؤض ضؤقا ر إدـؤٛأ ٕٔؤف  يتئدوا وحلن يرتووا وحلن ٓ ينؤدروا حلدَٙلؤ

ـؤؤٓس ؿؤؤؾ ضؤؤٙ ر يًٌّؤؤل ـًُِؤؤُؿ حلن يٍؤؤػ طّؤؤده، و ٓ طؤؤٙش ل  ٌُُؤؤٛ طُِٓؤؤٛ ٓ  ٙيؤؤٛ 

 هلٙ.

حلضّؽ تيُؿ حلن حلؾرب ايبؤذا ٚ  غ اـَتؤٙب واـًؤّٛ  ؤق لؤذ ٚ حل ؤؾ ااؤديٝ، 

ُؤؤؤؤؿ حلن حل ؤؤؤؤؾ ااؤؤؤؤديٝ ييتِؤؤؤؤدون طؤؤؤؤىل روايؤؤؤؤٛ ايبٌتدطؤؤؤؤٛ  ذا ؿؤؤؤؤٙٔقا  ٍؤؤؤؤؤٙت وحلٔؤؤؤؤؽ تي

صٙدؾع دٙؽىع، وليّك  ذا حل ؤؿ    ػؤو ؿ ل زلؤرة اـَؤٙؽريـ وٓ ل زلؤرة 

حلوـئؽ اـذيـ ٓ يرتمحقن طُْٓؿ،  ؾ حلٜٔ تيُؿ حلن  ّٙك ل  يض إلِؤٛ ايبتٌيؤع 

ًٙ  ٕٔؤف لًؤُؿ وـؤٓ س  ؤذا ؽٍؤط  ؤؾ وطؤٙ  اـٓقم، واـذيـ ٓ يمؽ طٙ  لًُؿ طٙ  دٍ

ؽٙوؤؾ ولؤؤع ذـؤؤؽ ؽٍؤؤد خؤؤٙـػ اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ وخؤؤٙـػ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح ل ؼؤؤ  لؤؤٙ 

لًٕـٛ، حلطّؤل  ؤذـؽ لؤثالً حلن اـؤّي ن  ؤـ  ٙ ؤٜ حل ؤٙ دٌّٓؤٛ رمحؤف اهلل اـؤذي يٍؤقل  ؤٕن 

اإلي ن ٓ يزيد وٓ يؤٍّص، واـؤذي يٍؤقل: ٓ جيؤقز ـًُِؤُؿ حلن يٍؤقل حلٔؤٙ لؤٖلـ  ن 
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 ن شؤؤؤٙء اهلل ؽُؤؤؤٓس لًؤؤؤًُ ، ٓ شؤؤؤؽ حلن  ؤؤؤذا اـٍؤؤؤقل  دطؤؤؤٛ ل شؤؤؤٙء اهلل. وحلٔؤؤؤف  ذا ؾؤؤؤٙل 

اـؤؤؤؤديـأ ٕٔؤؤؤؤف فؤؤؤؤٙـػ ـَُتؤؤؤؤٙب واـًؤؤؤؤّٛ، ـَؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤق لؤؤؤؤٙ حلراد اـٌدطؤؤؤؤٛ  ؤؤؤؤق حلراد ااؤؤؤؤؼ 

ؽٕخوٕه، وـذـؽ ؽٌؤتح  ؤذا اـٌؤٙب لؤـ اـتمؤَٓؽ  يُؤ ء ايبًؤُِع سؤقاء ؿؤٙٔقا لؤـ 

قل اـًُػ حلو لـ اخلُػ ؽٌل ذـؽ فٙـٌٛ يبٙ طُٓف ايبًُِقن ور ّٙ طؤز وجؤؾ يٍؤ

ِٙؾِؼ ﴿ل اـٍؤؤرنن اـَؤؤريؿ:  ـْ ُيَمؤؤ ْ َ  َوَلؤؤ ْع َؼؤؤ
ُف اهْلُؤؤَدى َوَيت ٌِؤؤ ؤؤ ـَ  َ ٙ َتٌَؤؤع  ِد َلؤؤ ـْ َ ْيؤؤ

قَل ِلؤؤ ُسؤؤ اـر 

ّ َؿ َوَسَٙءْت َلِنً ا َْ ِف َج
ْنُِ ُٔ ِف َلٙ َتَقغ  َو ـ  َق ُٔ ِلَِّع  ْٖ  .[115]النساء:﴾َسٌِِٓؾ ايبُْ

ؤؤ ذَ وحلخؤؤ ًا: حلريؤؤد حلن حلُ  ًٙ ٓ ر  حٍٍٓؤؤٛ ٓ خؤؤالف ؽْٓؤؤٙ ـؿ  َّؤؤل حلريؤؤد حلن حلاؤؤؼ هبؤؤٙ شؤؤٓئ

يٌَر ؽٓف شٌٙ ّٙ... ل  ذا اـيق، تُؽ اآٍٍٛ  ل ؾقـف طُٓف اـًالم ل ؿث  لـ 

 ؤذه دٍٍٓؤٛ ٓ ريؤٚ ؽْٓؤٙ، وليؤروف تٌنؤٓؾ  شلـ ؿٌر لًًُ  ؽٍد ؿٌر»إدٙديٝ: 

 ذا ااديٝ ل  يض اـروايٙت إخرى حلٔف  ن ؿٙن اـذي ؿٌره ؿٙؽرًا ؽٍد حلصٙب، 

ت طُٓؤؤف ورجيؤؤٜ طُٓؤؤف،  ؤؤذا ٓ  تؤؤٙج  غ  حؤؤٝ ٕن ااؤؤديٝ ل ذـؤؤؽ و ٓ دؤؤٙر

ع لًؤؤًُ  ؽٗلؤؤٙ حلن يَؤؤقن  ؤؤذا لًؤؤُؿ د  سيؤؤح، ـَّؤؤل حلريؤؤد حلن حلاؤؤؼ  ؤؤف ؽؤؤٕؾقل: لؤؤـ َ ؤؤ 

ًٙ حلن شؤؤٌٙ ّٙ يٌؤؤدطقن  ًٙ، و ٓ ؽْؤؤق ايبٌتؤؤدع و ؤؤذا  ؤؤق اـقاؾؤؤع اـؤؤذي ؾُتؤؤف ـَؤؤؿ نٌٔؤؤ لٌتؤؤدط

ِقن وٓ يريدون اـٌدطٛ  ؾ  ؿ اـيُ ء و ؿ اـذيـ وؾيقا ل اـٌدطٛ، ـَّْؿ ٓ ييُ

  ٙر ق ٙ، ـَـ يندق طُْٓؿ ؾقل لـ ؾٙل ؾديً :

ريأوردهللسري لل اريو لل اري شللت خ

 

 

 

ري سريهكذعرييلسري ل اري ل ردريع بلخ 

ـؤؤذـؽ ٔحؤؤـ ّٔنؤؤح شؤؤٌٙ ّٙ ـُٓتزلؤؤقا اـيِؤؤؾ  ٙـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ ل دؤؤدود طُِْؤؤؿ  

ًٙ، وٓ يتوؤؤٙوـقا طؤؤىل ؼؤؤ  ؿ لؤؤـ لؤؤـ ٓ يٍرٔؤؤقن هبؤؤؿ طُؤؤً  وؽْؤؤً ، ور ؤؤ  و صؤؤالد

ؽِثؤؤؤؤؤؾ اـّؤؤؤؤؤقوي ولثؤؤؤؤؤؾ ااؤؤؤؤؤٙؽظ ا ؤؤؤؤؤـ دجؤؤؤؤؤر اـيًؤؤؤؤؤٍالين، حلطوّؤؤؤؤؤٙ اـٓؤؤؤؤؤقم ل اـيؤؤؤؤؤٙ  

اإلساللل لثؾ  ٖٓء اـرجُع، ودطؤؽ واـًؤٓد ؾوؤٚ،  ؤذا رجؤؾ ٔحؤـ ٔجُؤف طؤىل 
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 ،ًٙ ًٙ، ـَّؤؤف   يَؤؤـ طٙيبؤؤ ًٙ لّمؤؤئ ًٙ، ؿؤؤٙن حلديٌؤؤ جْؤؤٙده، ـَّؤؤف ٓ يزيؤؤد طؤؤىل ؿقٔؤؤف ؿؤؤٙن ؿٙتٌؤؤ

شؤؤٓٙء  ؤؤٙـػ ايبؤؤّْٞ اـنؤؤحٓح، حللؤؤٙ لؤؤـ ؽؤؤال ؼرا ؤؤٛ حلن ينؤؤدر لّؤؤف حلشؤؤٓٙء وحلشؤؤٓٙء وحل

ذؿؤر ليؤف لثؤؤؾ اـّؤقوي وا ؤؤـ دجؤر اـيًٍؤالين وحللثؤؤٙهلؿ ؽْؤؿ... لؤؤـ اـىُؤؿ حلن يٍؤؤٙل 

طؤؤؤّْؿ   ؤؤؤؿ لؤؤؤـ حل ؤؤؤؾ اـٌدطؤؤؤٛ، حلٔؤؤؤٙ حلطؤؤؤرف حل ؤؤؤ  لؤؤؤـ إشؤؤؤٙطرة ـَؤؤؤّْ  لؤؤؤٙ ؾنؤؤؤدوا 

فٙـٌؤؤٛ اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ و ٔؤؤ  ومهؤؤقا وضّؤؤقا حلن لؤؤٙ ور ؤؤقه لؤؤـ اـيٍٓؤؤدة إشؤؤيريٛ، 

 ّؤؤؤع، حلوًٓ: حلن اإللؤؤؤٙم إشؤؤؤيري يٍؤؤؤقل ذـؤؤؤؽ و ؤؤؤق ٓ يٍؤؤؤقل ذـؤؤؤؽ  ٓ ضّؤؤؤقا شؤؤؤٓئع ا

ًٙ وـٓس  نقاب. ًٙ: تقمهقه صقا   ؾديً أ ٕٔف رجع طّف، و ٙٔٓ

  ٙت لددك...

يٙ شٓخ.. ؿٙن اـًُػ لـ لّْجْؿ حلن ٓ  َِقا طىل اـرجؤؾ حلٔؤف لؤـ  لداخُٛ:

ىل حل ؾ اـٌدع ييد حل ؾ اـًّٛ  ٓ  ذا اتنػ  نٌٙت اـًّٛ، وحلٔف  ذا ا تدع حلو حل ّك ط

 ن اهلل ـٓس ل اـً ء ؽْق جِْل. لّْؿ، ؿ  ؿٙن يٍقل اـًُػ لثالً، لـ ؾٙل 

ًٙ،  ؤذا ٓ ييّؤل حلٔؤف  اـمٓخ: يقجؤد رء لؤـ ذـؤؽ، ـَؤـ ٓ تًّؤك لؤٙ ؾُتؤف ـؤؽ نٌٔؤ

ـؤؤؤٓس لًؤؤؤًُ ، ؿؤؤؤ  حلن التّؤؤؤٙع اـرسؤؤؤقل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم لؤؤؤـ اـنؤؤؤالة طؤؤؤىل اـؤؤؤذي لؤؤؤٙت 

 اـؤؤذي ؾتؤؤؾ ٓ ييّؤؤل حلٔؤؤف ـؤؤٓس لًؤؤًُ ،  ؤؤذا يؤؤٙ وطُٓؤؤف ديؤؤـ حلو طؤؤىل اـؤؤذي ؼؤؤؾ حلو طؤؤىل

حلخل لـ  ٙب اـتٕديٚ ؿ  سٌؼ حلن ؾُّٙ ذـؽ،  ذا رء نخر، أ ؤٙر اـًؤٌُٓٛ  ذا   

تَـ لتهٙؽرة لتقاترة ؽال يًٌّل حلن يٖخذ طـ ؽؤرد لؤـ حلؽراد ؤٙ لؤّْٞ، طؤـ ؽؤرد لؤـ 

 حلؽراد ؤؤٙ ٓ يًٌّؤؤل حلن يٖخؤؤذ لؤؤـ ذـؤؤؽ لؤؤّْٞ،  ؤؤؿ يَؤؤقن  ؤؤذا ايبؤؤّْٞ خؤؤالف لؤؤٙ  ؤؤق

ليُقم طـ اـًُػ حلًٌْٔؿ، حلن ايبًُؿ ٓ برج لـ دالرة اإلسالم  ِجرد لينؤٓٛ 

حلو  دطٛ حلو ذم يرتٌَف، ؽؤٗذا وجؤدٔٙ لؤـ بؤٙـػ  ؤذه اـٍٙطؤدة ؛ٕٔؤٙ  غ تٕويُْؤٙ  ؤ  

ًٙ حلن  ذا لـ  ٙب اـتيزير واـتٕديٚ.  ذؿرتف ـؽ نٌٔ
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ااؤديٝ  طّدٔٙ ل اإللٙم اـٌخٙري ولٙ حلدراك لٙ اإللؤٙم اـٌخؤٙري،  يؤض طُؤ ء

ترك اإللٙم اـٌخٙري و  يرو طّف، يبٙذا؟ ؾٙل: ٕٔف ؽنؾ  ع ؾقل لـ يٍقل اـٍرنن 

فُقق  ذا وٙل لٌتدع ؿٙؽر طىل دًٚ اختالف اـيُ ء ل تيٙ   ؿ، و ع لـ 

، اإللؤؤؤٙم حلمحؤؤؤد حلاؤؤؤؼ لؤؤؤـ ؾؤؤؤٙل هبؤؤؤذه اـٍقـؤؤؤٛ ـٌىؤؤؤل شـٌىؤؤؤل  ؤؤؤٙـٍرنن فُؤؤؤقق»ؾؤؤؤٙل: 

ـؤؤؽ دَؤؤؿ  يؤؤض لؤؤـ جؤؤٙ وا  يؤؤد اإللؤؤٙم  ؤؤٙـٍرنن فُؤؤقق  ٙ؛ِْٓؤؤٛ، و ّؤؤٙء طؤؤىل ذ

طىل اـٌخٙري  ٕٔف ٓ يٖخذ لّف ٕٔف ؾؤٙل ؾقـؤٛ ا؛ِْٓؤٛ، ا؛ِْٓؤٛ ٓ يٍقـؤقن حلمحد 

ـٌىل ؽٍط  ٙـٍرنن فُقق، يٍقـقن اـٍرنن  ق ـٓس ؿالم اهلل  ٔؤ   ؤق فُؤقق لؤـ 

 خُؼ اهلل طز وجؾ.

 قند ؽؤؤ ذا يٍؤؤٙل ل اـٌخؤؤٙري اـؤؤذي ؾؤؤٙل ؿُِؤؤٛ ـٌىؤؤل  ؤؤٙـٍرنن فُؤؤقق، وايبحؤؤ

 ولّْؿ اإللٙم حلمحد، اـذي يٍقل لـ ؾٙل  ذه اـَُِٛ ؽْق جِْل؟

ٓ يَِـ حلن ٔنؤحح ؿؤالً لؤـ إلؤريـ  ٓ  تٕويؤؾ صؤحٓح يت شؤك لؤع اـٍقاطؤد، 

وؾٌؤؤؾ حلن حلليضؤؤ، حلٔؤؤٜ حلضؤؤـ تٌؤؤرق ليؤؤل  ؤؤع لؤؤـ يٍؤؤقل اـٍؤؤرنن فُؤؤقق، و ؤؤع لؤؤـ 

 يٍقل ـٌىل  ٙـٍرنن فُقق، حلـٓس ؿذـؽ؟

 ٔيؿ. لداخُٛ:

  ذا ٔجٓٚ طـ ؿُِٛ اإللٙم حلمحد لـ ؾؤٙل ـٌىؤل  ؤٙـٍرنن فُؤقق  ذًا:  اـمٓخ:

 ؽْق جِْل. لٙذا ٔجٓٚ طـ  ذا اـَالم؟

ٓ جؤؤؤقاب  ٓ لؤؤؤٙ ذؿرتؤؤؤف ـؤؤؤؽ، حتؤؤؤذيرًا لؤؤؤـ حلن يٍؤؤؤقل ايبًؤؤؤُؿ ؾؤؤؤقًٓ يتخؤؤؤذ ذرييؤؤؤٛ 

ٕ ؤؤؾ اـٌدطؤؤٛ واـهؤؤالـٛ و ؤؤؿ ا؛ِْٓؤؤٛ، ؽٍؤؤد يٍؤؤقل ؾٙلؤؤؾ ـتؤؤقريط لؤؤـ دقـؤؤف ـٌىؤؤل 

اـٍؤؤرنن، ـَؤؤـ ـؤؤٓس ضوري ؿؤؤؾ لًؤؤُؿ يؤؤتَُؿ  ؤؤٙـٍرنن فُؤؤقق، و ؤؤق ييّؤؤل ٌٔؤؤس 
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هبذه اـَُِٛ يَقن ؾنده ذاك اـٍند اـًٓئ ًٌٔف، ؽٙٔن اإللٙم اـٌخٙري  ق ـٓس 

 حٙجٛ  غ حلن يزؿك، ؽٙهلل طز وجؾ ؾؤد زؿؤٙه دٓؤٝ جيؤؾ ؿتٙ ؤف  يؤد اـٍؤرنن اـَؤريؿ 

ؿُؤؤف لٌٍؤؤقًٓ طّؤؤد طٙلؤؤٛ ايبًؤؤُِع طؤؤىل لؤؤٙ  ٓؤؤّْؿ لؤؤـ خؤؤالف، ؽؤؤٗذًا:  ؤؤق دٓؤؤّ  ؾؤؤٙل 

ًٙ، ـَـ اإللٙم حلمحد خؤٙف ؽٍؤٙل: لؤـ ؾؤٙل  ـٌىل ًٙ صحٓح  ٙـٍرنن فُقق طّك شٓئ

ؿؤؤذا ؽْؤؤق ؿؤؤذا،  ذًا:  ؤؤذا لؤؤـ  ؤؤٙب اـتحؤؤذير وـؤؤٓس لؤؤـ  ؤؤٙب آطتٍؤؤٙد حلن لؤؤـ ؾؤؤٙل ؿؤؤذا 

 ؽْق دٍٍٓٛ جِْٓٛ، ٓ.

وـؤؤذـؽ  ذا وجؤؤدٔٙ ل  يؤؤض طٌؤؤٙرات اـًؤؤُػ ااَؤؤؿ طؤؤىل لؤؤـ واؾؤؤع  دطؤؤٛ  ٕٔؤؤف 

 ـ  ٙب آطتٍٙد.لٌتدع، ؽْق لـ  ٙب اـتيزير وـٓس ل

ـيُؤؤف  ًؤؤـ ذؿؤؤره  ٙيبّٙسؤؤٌٛ إ ؤؤر ايبيؤؤروف طؤؤـ اإللؤؤٙم لٙـؤؤؽ يبؤؤٙ جؤؤٙءه سؤؤٙلؾ 

ؾٙل: يٙ لٙـؤؽة آسؤتقاء؟ ؾؤٙل: آسؤتقاء ليُؤقم، واـَٓؤػ  ْؤقل، واـًؤٖال طّؤف 

ًٙ  ِجؤؤؤؤرد لؤؤؤؤٙ سؤؤؤؤٕـف طؤؤؤؤـ   دطؤؤؤؤٛ، حلخرجؤؤؤؤقا اـرجؤؤؤؤؾ ؽٗٔؤؤؤؤف لٌتؤؤؤؤدع. ؽْؤؤؤؤق لؤؤؤؤٙ صؤؤؤؤٙر لٌتؤؤؤؤدط

ًٙ ـَؤؤؤـ خفؤؤؤ اإللؤؤؤٙم لٙـؤؤؤؽ حلن يرلؤؤؤل وراء ذـؤؤؤؽ  ا؛ؤؤؤقاب، ـَؤؤؤـ حلراد حلن يٌْؤؤؤؿ شؤؤؤٓئ

 فٙـٌٛ ـُيٍٓدة اـًٌُٓٛ، ؽٍٙل حلخرجقا اـرجؾ ؽٗٔف لٌتدع.

أىؤر أن ؿٓؤؤػ اـقسؤؤٙلؾ  تُؤؤػ،  ؤؤؾ تؤرى حلٔؤؤٜ وحلٔؤؤٙ و َؤؤر وطِؤؤر وزيؤؤد..  غ 

نخؤؤؤؤره، ـؤؤؤؤق سؤؤؤؤٕـّٙ وادؤؤؤؤد لؤؤؤؤـ طٙلؤؤؤؤٛ ايبًؤؤؤؤُِع حلو لؤؤؤؤـ خٙصؤؤؤؤٛ ايبًؤؤؤؤُِع لثؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤذا 

ذـؽ اـرجؤؤؤؾ ن ؽٍّؤؤؤقل: حلخرجؤؤؤقا اـًؤؤؤٖال؟ ٔجٌٓؤؤؤف ٌٔؤؤؤس جؤؤؤقاب لٙـؤؤؤؽ ؤُحٍؤؤؤف   ؤؤؤ

 اـرجؾ ؽٗٔف لٌتدع؟

 ٓ، يبٙذا؟

ٕن اـؤؤزلـ اختُؤؤػ، ؽٙـقسؤؤٙلؾ اـتؤؤل ؿٙٔؤؤٜ يقلئؤؤذ لٌٍقـؤؤٛ اـٓؤؤقم ـًٓؤؤٜ لٌٍقـؤؤٛأ 



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

700 

ٕ ؤؤؤٙ تيؤؤؤ حلؿثؤؤؤر اؤؤؤٙ تٌّؤؤؤع، و ؤؤؤذا اـَؤؤؤالم ـؤؤؤف صؤؤؤُٛ  ٌِؤؤؤدحل ايبٍٙصيؤؤؤٛ ايبيروؽؤؤؤٛ ل 

 اإلسالم، حلو اهلجر ل اهلل.

ـَّؤؤؤف ٓ ينؤؤؤظ، يػؤؤؤب دخؤؤؤٙن، يٌيؤؤؤؾ ؿثؤؤؤ ًا لؤؤؤٙ ًٔؤؤؤٕل ؽؤؤؤالن صؤؤؤديٍّٙ وصؤؤؤٙدٌّٙ 

 ؿذا..  غ نخره، ٍٔٙصيف؟

حلؾؤؤؤقل ـؤؤؤف: ٓ تٍٙصيؤؤؤف، ٕن لٍٙصيتؤؤؤؽ ـؤؤؤف  ؤؤؤق اـؤؤؤذي يريؤؤؤد  ؤؤؤق، لٍٙصيتؤؤؤؽ ـؤؤؤف ٓ 

تٌٓده،  ٙـيَس  تنه و يُف ل والـٛ، وحلذؿؤر هبؤذه ايبّٙسؤٌٛ لثؤؾ  ؤٙين  ٙـًّؤٌٛ 

ًؤؤؤجد ـؤؤؤذاك اـرجؤؤؤؾ اـٌٙسؤؤؤؼ اـتؤؤؤٙرك ـُنؤؤؤالة تؤؤؤٙب، وراح ينؤؤؤظ حلول صؤؤؤالة ل ايب

ًٙ، ؾٙل ـف حلٜٔ لًَر وحلٔٙ لٌوؾ، ؽْذا اـٌٙسؼ  ؾ يريد  ذا  و ذا  ف جيد اـٌٙب لًٍُ

ايبًؤؤُؿ يٍٙصيؤؤف،  ؤؤذا ـًؤؤٙن دٙـؤؤف، حلٔؤؤٜ لًؤؤَر حلٔؤؤٙ لٌوؤؤؾ،... ٕٔؤؤف صؤؤحٌٛ اـنؤؤٙـح 

ـُوٙـح  تحجر طُٓف لـ صالدف، و ذا اـوٙـح ٓ يرده، ؽٗذا اـنٙـح ؾٙصيؤف ؽؤذـؽ 

ٓؤؤٛ يؤؤراد هبؤؤٙ حتٍٓؤؤؼ لنؤؤُحٛ ذطٓؤؤٛ، و ؤؤق لؤؤٙ يريؤؤده، ـؤؤذـؽ ؽٙيبٍٙصيؤؤٛ وسؤؤُٓٛ ذط

تٕديؤؤؤٚ ايبْؤؤؤٙجر ايبٍؤؤؤٙصع، ؽؤؤؤٗذا ؿٙٔؤؤؤٜ ايبٍٙصيؤؤؤٛ ٓ تٖد ؤؤؤف  ؤؤؤؾ تزيؤؤؤده وؤؤؤالًٓ طؤؤؤىل 

 والل، دّٓئذ ٓ ترد ايبٍٙصيٛ ل ذـؽ.

ٔحـ اـٓقم ٓ يًٌّل حلن ٔتمٌٝ  ٙـقسٙلؾ اـتل ؿٙن يتيٙصٙ ٙ اـًُػ ٕ ؿ ؿٙٔقا 

شؤؤٙ دوا ؿٓؤؤػ حلووؤؤٙع ايبًؤؤُِع،  يّوٍُؤؤقن هبؤؤٙ لؤؤـ لقؾؤؤػ اـٍؤؤقة واـٌدطؤؤٛ، واـٓؤؤقم

وؤؤؤيٌٙء ل ؿؤؤؤؾ رء، ـؤؤؤٓس ؽٍؤؤؤط ل ااَقلؤؤؤٙت، إؽؤؤؤراد، إلؤؤؤر ؿؤؤؤ  ؾؤؤؤٙل طُٓؤؤؤف 

ًٙ ؽوؤؤق ك ـًُر ؤؤٙء، ؾؤؤٙـقا: لؤؤـ  ؤؤؿ يؤؤٙ »اـًؤؤالم:  ًٙ وسؤؤٓيقد ؼريٌؤؤ  ن اإلسؤؤالم  ؤؤدحل ؼريٌؤؤ

ْؿ حلؿثؤر اؤـ ٓرسقل اهلل؟ة ؾٙل: ٔٙس ؾُُٓؤقن صؤٙاقن  ؤع ٔؤٙس ؿثؤ يـ لؤـ يينؤ

تحّؤٙ  ؤٙب ايبٍٙصيؤٛ واهلجؤر واـتٌؤديع ٓزم ٔيؤٓش ل ا؛ٌؤٙل، ؽُق ٔحـ ؽ شيوٓيْؿ

ِٛ ﴿ ٔؤؤؤؤؤ  ٔحؤؤؤؤؤـ واجٌّؤؤؤؤؤٙ اـٓؤؤؤؤؤقم:  َّ ؤؤؤؤؤ ًَ  اْاَ
ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَىؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤ َِ َْ

ؤؤؤؤؤَؽ  ِْٙاِ ٌِِٓؾ َر   اْدُع  َِغ َسؤؤؤؤؤ
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ـُ  ًَ تِل ِ َل حَلْد ـ   .[125]النحل:﴾َوَجِٙدهْلُْؿ  ِٙ

ايبًؤٙلؾ اـتؤل  لـ  ٙم ايبًٕـٛ شٓخّٙ،  ذه ايبًٕـٛ ؿؤ  ٓدىؤتؿ لؤـ لداخُٛ:

تؤؤرتدد اـٓؤؤقم ؿثؤؤ ًا،.. اـٌحؤؤٝ اـتؤؤٙيل حلٌٔؤؤف دؤؤقل رء دتؤؤك تؤؤتؿ اـٌٙلؤؤدة  ن شؤؤٙء اهلل، 

و ؤؤؤذا رء يؤؤؤذؿره اإلخؤؤؤقة اـؤؤؤذيـ يتٌّؤؤؤقن  ؤؤؤذه ايبًؤؤؤٙلؾ، يٍقـؤؤؤقن ٔحؤؤؤـ ٍٔؤؤؤقل  يؤؤؤد 

اـرتدؿ طّْؿأ ٕن اـؤرتدؿ ـؤٓس  قاجؤٚ وجؤٙلز، ٔحؤـ ٓ ِّٔؤع وٓ ٔحؤرم اـؤرتدؿ، 

ؽٓؤؤؤف ٔؤؤؤقع  ّؤؤؤٙء وتزؿٓؤؤؤٛ ولؤؤؤدح ٕ ؤؤؤؾ اـٌؤؤؤدع  ؤؤؤٖٓء وـَؤؤؤـ ِٔتّؤؤؤع لّؤؤؤف دتؤؤؤك ٓ يَؤؤؤقن 

اـؤؤذيـ ؾؤؤد ٓ ٍٔؤؤقل   ؤؤؿ لٌتدطؤؤٛ لؤؤثالً، ؤحَؤؤؿ طُؤؤْٓؿ  ؤؤٕ ؿ لٌتدطؤؤٛ لؤؤـ اـَؤؤرباء، 

وـَؤؤـ لؤؤثالً ٓ ٔثّؤؤل طُؤؤْٓؿ وٓ ٍٔؤؤقل  ؤؤؿ حللِؤؤٛ لؤؤثالً،  ذا ورد ذؿؤؤر اـّؤؤقوي ٓ ٍٔؤؤقل 

ًٙ ويتحٙشؤقن اـٍّؤؾ طؤّْؿ واـيؤ زو  ـؤْٓؿ، ؾٙل اإللٙم اـّقوي،  ؾ  ؿ يتجٌّؤقن حلدٓٙٔؤ

دتك  يض  خقأّٙ ل محٙضة ـف ٍٔؾ طـ  يض  ؤٖٓء ٍٔؤقًٓ سؤٌُٓٛ ل اآٍٍؤٛ 

وتٖيد ايبّْٞ، ؽٍٙـقا ـف ؿٓػ حلٜٔ تٍّؾ طـ  ؤٖٓء؟ وحلطّؤل هبؤٖٓء أن ـؤٓس لؤـ 

ذؿر ؿ شؤٓخّٙ  ؤٕ ؿ لؤثالً ا ؤـ دجؤر حلو اـّؤقوي، وـَؤـ ٍٔؤؾ لؤثالً طؤـ اـًؤٓد ؾوؤٚ 

روؽؤؤؤؤؤقن حل ؤؤؤؤؤؿ ـًٓؤؤؤؤؤقا سؤؤؤؤؤٌُٓع، ؽٕٔؤؤؤؤؤٜ وؾؤؤؤؤؤٙل ؿٓؤؤؤؤؤػ تٍّؤؤؤؤؤؾ طؤؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤؤٖٓء، و ؤؤؤؤؤٖٓء لي

ًٙ  ذا ٍُٔؤؤٜ طؤؤّْؿ، ؽَٕٔؤؤؽ... طُؤؤْٓؿ و ٙـتؤؤٙيل تٍؤؤقل ـُّؤؤٙس  ؤؤٖٓء  و نؤؤٌتؽ سؤؤٌُٓ

سؤؤؤٌُٓقن، و ؤؤؤذا سؤؤؤٌٓؾ ـُتًريؤؤؤر لؤؤؤـ اـّؤؤؤٙس هبؤؤؤٖٓء ؽُيُْؤؤؤؿ ينؤؤؤٌحقن ؿِؤؤؤثُْؿ ل 

 اـٌدطٛ وآٔحراف واـٌيد طـ ا؛ٙدة.

 ؽٗذا رحليتؿ يٙ شٓخّٙ اـتيُٓؼ طىل  ذه.

ًٙ حلٔف ـؤق ؿؤٙن  ؤذا لٍنؤد ؿ حلٔؤف حلٔٙ ٓ حلطتٍ اـمٓخ: د حلن  ذا لٍند ؿ حلوًٓ، و ٙٔٓ

 حلسُقب ل اـتقطٓٛ، ؽٕٔٙ سٕؾقل:
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 ؤف؟  ٖٓء اـذيـ حلذت  ـْٓؿ  ؾ يٍر ون ؽتح اـٌٙري حلم ٓ يٍر

حليؤ  إلؤؤريـ اؽؤرتض ؽْؤؤق خوؤٕ  ٙـًّؤؤٌٛ  ـؤْٓؿ،  ن ؾٓؤؤؾ ٓ يٍؤر ون،  ذًا: لؤؤـ حليؤؤـ 

ًٙ وخال ًٙ وؽٍْؤؤ ًٙ..  غ نخؤؤره، يٌِْؤؤقن صؤؤحٓح اـٌخؤؤٙري ذدؤؤ ًٙ ودؤؤديث ًٙ ولنؤؤوُح ؽؤؤ

سؤؤؤقف ٓ جيؤؤؤدون ؽٓؤؤؤف اـػؤؤؤوح طّؤؤؤد اـٌخؤؤؤٙري ل اـؤؤؤدٔٓٙ ؿُْؤؤؤٙ سؤؤؤٌُٓٛ، ٓ جيؤؤؤدون 

ًٙ ؽًٓقجد لـ ذوح  ل  ًٙ ؿ  ٔريد ٔحـ ذح اـٌخٙري،  ؿ  ن وجد لػود سٌُٓ

ر وس حلؾؤؤؤالم ؽٍؤؤؤط، حللؤؤؤٙ  ؤؤؤذا اـٌحؤؤؤر اـزاخؤؤؤر لؤؤؤـ اـيُؤؤؤؿ ايبتهؤؤؤِـ وايبٌتؤؤؤقح طؤؤؤىل 

ؿ  ٓ جيدوا ل حلي ؿتؤٙب لؤـ اـَتؤٚ اـتؤل تقـؤٜ اـَؤالم صٙدٚ اـٌتح  ف طُٓف، 

 طىل صحٓح اـٌخٙري.

 ذًا:  ؤؤؤؤؿ سٓخنؤؤؤؤون طُؤؤؤؤً  ؿثؤؤؤؤ ًا، ؽؤؤؤؤٗن ؿؤؤؤؤٙٔقا ييّؤؤؤؤقن حلو يهؤؤؤؤِّقن  ؤؤؤؤذا اـَؤؤؤؤالم 

حتذير اـّٙس ل بُٛ لٙ  ؤذرون حل ؤؿ لؤٙ يّتٌيؤقن لؤـ ؿؤالم  ؤذا اإللؤٙم خنؤوا 

ودؽؤؤع ايبًٌؤؤدة ؿؤؤ   ؤؤق اـيُؤؤؿ لؤؤع حل ؤؤؿ  ٗلَؤؤٙ ؿ حلن جيِيؤؤقا  ؤؤع جُؤؤٚ ايبنؤؤُحٛ 

شؤؤٕن اـيُؤؤ ء، أن ٓ يقجؤؤد طؤؤٙ  ل اـؤؤدٔٓٙ لؤؤـ  يؤؤد اـيًؤؤٍالين ولؤؤـ  يؤؤد اـّؤؤقوي 

 غ اـٓؤؤؤقم يَِّؤؤؤف حلن يًؤؤؤتًّل لؤؤؤـ آسؤؤؤتٌٙدة لؤؤؤـ ذدؤؤؤْٓ ،  ؤؤؤذا ـٌُخؤؤؤٙري وذاك 

يبًُؿ، ولع ذـؽ ؽْؿ دّٓ  يًتٌٓدون لـ ؿتٙ ْٓ   ؿ ييرؽقن حل ؿ ل ؿث  لؤـ 

يبؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، ؽٙسؤؤتوٙطقا  يُِْؤؤؿ وـؤؤٓس  ايبًؤؤٙلؾ حلشؤؤٙطرة وفؤؤٙـٌقن

 جُْْؤؤؿ حلن يٕخؤؤذوا لؤؤـ  ؤؤذيـ اـَتؤؤٙ ع حلو لؤؤـ صؤؤٙدٌْٙ لؤؤـ اـيُؤؤؿ لؤؤٙ يؤؤٌّيْؿ، وحلن 

ييروؤؤقا طؤؤ  ييؤؤ ؿ وٓ يؤؤٌّيْؿ، ؽٕريؤؤد حلن حلؾؤؤقل حلٔؤؤٙ حلخمؤؤك لؤؤٙ حلخمؤؤٙه حلن يَؤؤقن 

وراء  ؤؤؤؤذا اـَؤؤؤؤالم ايبيًؤؤؤؤقل  ؤؤؤؤق اـتحؤؤؤؤذير لؤؤؤؤـ آٔتٌؤؤؤؤٙع لؤؤؤؤـ ؿتؤؤؤؤٌْؿ، ودّٓئؤؤؤؤذ ؽٓؤؤؤؤف 

 .خًٙرة

ًٙ، دّٓئذ لٙ ؽٙلدة  ؤذا   و ذا ؾٙـقا ٔحـ ّٔتٌع لـ ؿتٙهب  ؤٍرحلمهٙ ؤٍرلْ  حليه
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إسُقب  ٙٓلتّٙع طـ اـرتدؿ، و ق لًُؿ ؿ  ؾُّٙ ل حلول اـَالم،  ؿ لٙ اـٌٙلدة 

حلو لٙ اـثِرة  ع ؾقهلؿ: ٔحـ ٓ ٍٔقل  ٕٔف ٓ جيؤقز اـؤرتدؿ، ـَّّّؤٙ ٓ ٔؤرتدؿأ ٕٔؤف 

ًٙ ـٓس ؿؾ لـ وؾع ل اـٌدطٛ وؾيٜ اـٌدطٛ طُٓف، ـٓس خٙض اـٌدطٛ، ؾد ذؿرٔٙ ن ٌٔ

لؤؤـ وؾؤؤع ل اـٌَؤؤر وؾؤؤع اـٌَؤؤر طُٓؤؤف،  ؤؤذا تًٌُؤؤف اـٌَؤؤر وذاك تًٌُؤؤتف اـٌدطؤؤٛ، وؾؤؤد 

 ؾُّٙ ٔحـ  ذا.

ؽؤؤؤٗذًا:  ؤؤؤذا اـؤؤؤتحٌظ ٓ ؽٙلؤؤؤدة لّؤؤؤف أن،  ؤؤؤؿ يؤؤؤٙ حلخؤؤؤل سؤؤؤٌُٓٛ وخٌُٓؤؤؤٛ  ؤؤؤؾ اـيُؤؤؤ ء 

ؾٌْؿ لؤـ حللثؤٙل  ؤٖٓء إلِؤٛ اـذيـ ور ّٙ طّْؿ  ذه اـدطقة اـوٌٓٛ، حل َذا ؿٙن لؤق

ؿِقؾؤؤػ  ؤؤٖٓء حلو  ؤؤذا اـؤؤّشء اـّٙشؤؤئ ا؛ديؤؤد اؤؤـ يؤؤدطل اـًؤؤٌُٓٛ، حلوـئؤؤؽ ؿؤؤٙٔقا 

ؿْؤؤٖٓء، اـيَؤؤس  ؤؤق اـنؤؤقاب، اـوٌٓيؤؤل حلن يَؤؤقن  ؤؤٖٓء ؿٕوـئؤؤؽ اـؤؤذيـ سؤؤٌٍقٔٙ 

  غ  ذه اـدطقة اـنٙاٛ، ؼ  ذـؽ؟

 (  00: 00:  55/ 665) اهلدى والنور/
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 كٛ طَِّفسٚ ٔامُلفَِّهالتفسٖل بني البدعٛ امُل

 يف احلهي عمٜ السجن بأٌْ وَ أِن الطٍٛ

ن لؤـ ا تؤدع  دطؤٛ لٌَؤرة بؤرج طؤـ حل ؤؾ اـًؤّٛ، ولؤـ ا تؤدع  اـًٖال: اـٌيض يٍؤقل 

 دطؤؤٛ لًٌؤؤٍٛ ٓ بؤؤرج طؤؤـ حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ، ودتؤؤك ـؤؤق حلؾِٓؤؤٜ طُٓؤؤف ااجؤؤٛ، 

 وحلس طُْٓٙ،  ؾ ييد لـ حل ؾ اـًّٛ دّٓئذ؟

 حلطد. اـمٓخ:

 قل حلن لـ ا تدع  دطٛ لٌَرة برج طـ حل ؾ اـًّٛ..اـٌيض يٍ اـًٖال:

 حلوًٓ، لٙ  ل اـٌدطٛ ايبٌَرة ولٙ  ل اـٌدطٛ ؼ  ايبٌَرة؟ اـمٓخ:

  دطٛ لًٌٍٛ و دطٛ لٌَرة. لداخُٛ:

 لٙ  ل؟ اـمٓخ:

ايبٌَؤؤرة ؿؤؤٕن يٌتؤؤدع  دطؤؤٛ ؿٌريؤؤٛ لثؤؤؾ اـٍؤؤقل  يؤؤدم اسؤؤتقاء اهلل سؤؤٌحٙٔف  لداخُؤؤٛ:

لؤؤؤـ  ؤؤؤدع  دطؤؤؤٛ ايبًٌؤؤؤٍٛ ؿؤؤؤٕن يٍؤؤؤع ل  دطؤؤؤٛوتيؤؤؤٙغ طؤؤؤىل اـيؤؤؤرش ؤحؤؤؤق ذـؤؤؤؽ، واـٌ

 اـيٌٙدات ؿٙيبقـد لثالً.

ه لـ طُؿ اـَالم، اـتٌريؤؼ  ؤع ٖ ذا ؿالم ؼ  صحٓح،  ذا اـَالم لّم اـمٓخ:

، حلو اـٌدطؤؤؤؤؤؤؤؤٛ ل إدَؤؤؤؤؤؤؤؤٙم واـٌدطؤؤؤؤؤؤؤؤٛ ل ٛ، واـٌدطؤؤؤؤؤؤؤؤٛ اـٌروطٓؤؤؤؤؤؤؤٛاـٌدطؤؤؤؤؤؤؤٛ إصؤؤؤؤؤؤؤؤقـٓ
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 اـيٌٙدات،  ذا اـتٌريؼ  ق  دطٛ.

ؿًؤؤؤّٛ اـٌجؤؤؤر لؤؤؤؤثالً،  ¢لؤؤؤـ سؤؤؤّـ اـرسؤؤؤؤقل  حلرحليؤؤؤٜ ـؤؤؤق حلن رجؤؤؤالً جؤؤؤؤٙء  غ سؤؤؤّٛ

ًٙ وحلس طؤؤؤؤىل ذـؤؤؤؤؽ، لؤؤؤؤـ حلي ٔؤؤؤؤقع  ؤؤؤؤذه اـٌدطؤؤؤؤٛ، إوغ ايبٌَؤؤؤؤرة حلو  ؽجيُْؤؤؤؤٙ حلر يؤؤؤؤ

 ايبًٌٍٛ؟

 طىل اـتًٍٓؿ تَقن لـ ايبًٌٍٛ. لداخُٛ:

 ذا ؿالم  ٙصؾ، لـ إشٓٙء اـتل ور ْٙ اخلُػ طـ اـًُػ وحلطّل  ّؤٙ  اـمٓخ:

،  ؤؤق اـتٌريؤؤؼ  ؤؤع اخلوؤؤٕ ل اـٌؤؤروع  َُِؤؤٛ اـًؤؤُػ ؼؤؤ  ايبيّؤؤك آصؤؤوالدل  ّّٓؤؤٙ

واخلوؤؤؤٕ ل إصؤؤؤقل، اخلوؤؤؤٕ ل اـٌؤؤؤروع لًتٌؤؤؤر، اخلوؤؤؤٕ ل إصؤؤؤقل ؼؤؤؤ  لًتٌؤؤؤر، 

 ذا دَؤؿ ااؤٙؿؿ ؽٙجتْؤد ؽٕصؤٙب ؽُؤف حلجؤؤران، و ن »وااؤديٝ ايبيؤروف صؤحتف: 

،  ذا ل اـٌروع، حللٙ ل إصقل ؽٙخلوٕ ؼ  لًٌقر،  ذا ٓ شحلخوٕ ؽُف حلجر وادد

َتٙب وٓ ل اـًّٛ، وٓ ل حلؾقال اـًُػ اـنٙـح، ولٙ يقجد ل حلصؾ ـف ٓ ل اـ

ًٙ سقاء ؿٜٙٔ ل اـيٍٓدة  حلؾقال اـًُػ اـنٙـح ؽْٓٙ تر ٓٚ شديد طـ اـٌدطٛ لوٍُ

ًٙ ل اآٍٍؤؤؤؤٛ:    شلؤؤؤؤـ ؿٌؤؤؤؤر لًؤؤؤؤًُ  ؽٍؤؤؤؤد ؿٌؤؤؤؤر»حلو ؿٙٔؤؤؤؤٜ ل اـيٌؤؤؤؤٙدة، حلٔؤؤؤؤٙ ذؿؤؤؤؤرت نٌٔؤؤؤؤ

ؽؤؤؤرق طّؤؤؤدي  ؤؤؤع ؿٌؤؤؤر وحلاٍؤؤؤٜ هبؤؤؤٙ: لؤؤؤـ  ؤؤؤدع لًؤؤؤًُ ..  غ نخؤؤؤرهأ ٕن اآٍٍؤؤؤٛ ٓ 

و ع  دطٛ، ـق حلن لًؤًُ  ا تؤدع  دطؤٛ وتٌّٓؤٜ ـؤف  دطتؤف وحلس طُْٓؤٙ ؿٙيبثؤٙل اـؤذي 

ًٙ، ؽْق ؿ  ـق حلَٔؤر اسؤتقاء اهلل طؤىل خٍُؤف، حلو حلَٔؤر حلن اـٍؤرنن لؤـ ؿاللؤف  حلوردتف نٌٔ

ًٙ ٍٔقل  ًٙ،  جيٙ  ًٙ وٓ  جيٙ  ًٙ، ٓ سٌُ حلو.. حلو..  غ نخره، ٓ ؽرق  ع  ذا و ذا  صالؾ

ًٙ حلؾِٓؤؤٜ طُٓؤؤف ااجؤؤٛ، وذاك ؿٌؤؤر  ٙـػؤؤط ايبؤؤذؿقر  ؤؤ ذا ؿٌؤؤر  ٙـػؤؤط ايبؤؤذؿقر نٌٔؤؤ

ًٙ حلي ٓ تٌَر ٓ ل  ؤذا وٓ ل  ؤذا  ٓ  ًٙ، سٌُ ًٙ،  يد  ذ ؾٙلٜ ااجٛ،  ذا  جيٙ  نٌٔ

  ٙـػط ايبذؿقر.
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حلطؤؤقد ايبيتزـؤؤٛ واخلؤؤقارج يُتٍؤؤقن ل  يؤؤض اـهؤؤالٓت وبتٌُؤؤقن ل  يؤؤض، 

يتزـؤؤٛ  ؤؤٙـٍقل  ؤؤٕن اـٍؤؤرنن فُؤؤقق، وؾؤؤد ذؿؤؤرت ـؤؤؽ لؤؤثالً اخلؤؤقارج يُتٍؤؤقن لؤؤع ايب

ًٙ حلن ايبحؤؤؤد ع ٓ يٌَؤؤؤرون اخلؤؤؤقارج،  ذًا: ؿٓؤؤؤػ ٔجِؤؤؤع ل ذ ّّؤؤؤٙ حلن لؤؤؤـ حلَٔؤؤؤر  نٌٔؤؤؤ

طٍٓؤؤدة ؽْؤؤق ؿؤؤٙؽر، حللؤؤٙ لؤؤـ ا تؤؤدع  دطؤؤٛ ل اـيٌؤؤٙدة ؽْؤؤق ؽٙسؤؤؼ، و ؤؤٙ ٔحؤؤـ ٔؤؤرى حللِؤؤٛ 

 ااديٝ يروون طـ اخلقارج وطـ ايبيتزـٛ لع حل ؤؿ بؤٙـٌقن اـيٍٓؤدة اـنؤحٓحٛ

 ًٙ ل ؼ لٙ لًٕـٛ، ؽْؿ لثالً  ؤٖٓء اـؤذيـ ؾؤٙـقا  ؤٕن ؿؤالم اهلل فُؤقق يَّؤرون حليهؤ

ر يؤؤٛ اهلل ل أخؤؤرة،  ؤؤذا اإلَٔؤؤٙر واـؤؤذي ؾٌُؤؤف يّنؤؤٚ طُؤؤْٓ  تيريٌّؤؤٙ اـًؤؤٙ ؼ،  ؤؤق 

ؿٌر ـَـ ـٓس ؿؾ لـ وؾع ل اـٌَر وؾع اـٌَر طُٓف، ؿٓػ ٔقؽؼ دّٓ  ٔجد حللِٛ 

 ؤؤؤؤؤـ اـٍؤؤؤؤؤٓؿ  َِؤؤؤؤؤقن  هؤؤؤؤؤالل اخلؤؤؤؤؤقارج ااؤؤؤؤؤديٝ وحللِؤؤؤؤؤٛ اـًؤؤؤؤؤُػ ؿؤؤؤؤؤٙ ـ تِٓٓؤؤؤؤؤٛ وا

وايبيتزـؤؤؤؤٛ وٓ شؤؤؤؤؽ، ـَؤؤؤؤـ ٓ يٍقـؤؤؤؤقن  ؤؤؤؤٕ ؿ ؿٌؤؤؤؤٙر لرتؤؤؤؤدون طؤؤؤؤـ ديؤؤؤؤّْؿأ ٕ ؤؤؤؤؿ 

ًٙ، ٔرجؤؤؤع  يهؤؤؤيقن ادؤؤؤت ل حلن إلؤؤؤر شؤؤؤٌف هلؤؤؤؿ حلوًٓ، وحلن ااجؤؤؤٛ   تٍؤؤؤؿ طُؤؤؤْٓؿ  ٙٔٓؤؤؤ

ٕصؾ لقوقطّٙ إول حلن  ٖٓء لٌتدطؤٛ، ـَؤـ لؤٙ ٔؤدري  ؤؾ  ؤؿ ؾنؤدوا اـٌدطؤٛ، 

ؿ..  غ نخؤؤره،  ؤؤذا  ؤؤق لؤؤّْٞ اـيُؤؤ ء  َِؤؤقن  هؤؤالل  ؤؤؾ حلؾِٓؤؤٜ ااجؤؤٛ طُؤؤْٓ

ايبيتزـؤؤؤؤؤٛ و هؤؤؤؤؤالل اخلؤؤؤؤؤؤقارج و هؤؤؤؤؤالل إشؤؤؤؤؤٙطرة ل ؼ لؤؤؤؤؤؤٙ لًؤؤؤؤؤٕـٛ، ـَؤؤؤؤؤؤّْؿ ٓ 

ًٙ، و ؤؤق  يٌَؤؤرو ؿ، ٓ برجؤؤق ؿ لؤؤـ دالؤؤرة اإلسؤؤالم، ـالدؤؤت ل اـؤؤذي ذؿرٔؤؤٙه نٌٔؤؤ

 ييقد  غ حللريـ حلذؿر هب : إول حل ؿ لٙ ؾندوا آ تداع وايبخٙـٌٛ و َذا..

ًٙ: حلّٔؤؤؤؤٙ ٓ ٔؤؤؤؤدري حلؾِٓؤؤؤؤٜ ااجؤؤؤؤٛ طُؤؤؤؤْٓؿ حلو ٓ، ؽؤؤؤؤٗذًا: دًؤؤؤؤٙهبؿ  غ اهلل وـّؤؤؤؤٙ   ٙٔٓؤؤؤؤ

ضٙ ر ؿ، ؽىٙ رم اإلسؤالم ولؤٙتقا طؤىل اإلسؤالم ودؽّؤقا ل لٍؤٙ ر ايبًؤُِع، ؽؤٗذًا 

  ؿ لًُِقن.

ؽٙـتٌريؼ  ذًا  ؤع اـٌدطؤٛ ايبٌَؤرة واـٌدطؤٛ ايبًٌؤٍٛ  ؤذا حلوًٓ تٌريؤؼ اصؤوالدل 
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ًٙ.ٔٙشئ لـ طُ ء اـَالم، و ًٙ ٓ دـٓؾ طُٓف  صالؾ ٓٔٙ  

ًٙ حلن  وحلختؿ اـَالم طىل  ذه ايبًٕـٛ  ٙـتذؿ   حديٝ يدـؽ طؤىل لؤٙ ذؿرتؤف نٌٔؤ

ـؤؤؤٓس ؿؤؤؤؾ لؤؤؤـ وؾؤؤؤع ل اـٌَؤؤؤر تًٌُؤؤؤف اـٌَؤؤؤر ووؾؤؤؤع اـٌَؤؤؤر طُٓؤؤؤف، حلطّؤؤؤل  ؤؤؤف دؤؤؤديٝ 

اـٌخٙري لـ روايٛ صحٙ ٓع جُُٓع ومهٙ حل ق سيٓد اخلدري ودذيٌؤٛ  ؤـ اـؤٓ ن، 

: ؿؤؤؤٙن ؽؤؤؤِٓـ ؾؤؤؤٌَُؿ رجؤؤؤؾ ديؤؤؤتف اـقؽؤؤؤٙة ؽجِؤؤؤع حلوٓده ¢ؾؤؤؤٙٓ: ؾؤؤؤٙل رسؤؤؤقل اهلل 

دقـف ؽٍٙل هلؿ: حلي حلب ؿّٜ ـَؤؿ؟ ؾؤٙـقا: خؤ  حلب. ؾؤٙل: ؽؤٗين لؤذٔٚ طؤىل رس، 

ًٙ شؤديدًا، ؽؤٗذا حلٔؤٙ لؤٜ ؽخؤذوين ودرؾؤقين  ٙـّؤٙر،  وـئـ ؾدر اهلل طظ ـٓيؤذ ّل طؤذا 

نؤٌف ل  ؿ ذروا ٔنٌل ل اـٌحر ؤنٌل ل اـريح، ؽ ت ؽحرؾقه  ٙـّٙر ؽؤذروا ٔ

ًٙ ؽَؤؤٙن، ؾؤؤٙل اهلل طؤؤز  اـؤؤريح ؤنؤؤٌف ل اـٌحؤؤر، ؽٍؤؤٙل اهلل طؤؤز وجؤؤؾ ـذراتؤؤف ؿؤؤقن ؽالٔؤؤ

وجؾ: حلي طٌدية لٙ محُؽ طىل لؤٙ ؽيُؤٜ؟ ؾؤٙل: رب خمؤٓتؽ. ؾؤٙل: اذ ؤٚ ؽٍؤد 

 ؼٌرت ـؽ.

 ؽٙٔن ٔحـ ٔتًٙءل ؿٌر  ذا اـرجؾ حلو   يٌَر؟

 ؿٌر. لداخُٛ:

 ؿٌر، ـَـ اهلل ؼٌر ـف. اـمٓخ:

 لٙ ؿٌر. لداخُٛ:

 حللٙ سِيٜ، ـٍقـف: وـئـ ؾدر اهلل طظ، لٙ ؿٌر؟ اـمٓخ:

 هبذا اـٍقل ٔيؿ. لداخُٛ:

 حلٔٙ لٙ دددت، ؾُٜ ؿٌر حلم ٓ؟ اـمٓخ:
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ؤحؤـ ٔيُؤؿ لؤـ اـٍؤؤرنن اـَؤريؿ حلن اهلل ٓ يًٌؤر حلن يػؤك  ؤؤف ويًٌؤر لؤٙ دون ذـؤؤؽ 

 يبـ يمٙء، ؿٓػ ا؛ِع؟

ف ويًٌر لٙ دون ذـؤؽ ا؛ِع يٌْؿ لـ اـَالم اـًٙ ؼ،  ن اهلل ٓ يًٌر حلن يػك  

 يبـ يمٙء، ٓ يًٌر حلن يػك  ف طٙلدًا لتيِدًا، لٙ رحليؽ هبذا اـٍٓد؟

 جٓد. لداخُٛ:

 ؿقيس، ـَـ لقجقد ل أيٛ؟ اـمٓخ:

 ؼ  لقجقد. لداخُٛ:

  ؾ حلتّٓٙ  ف طىل  قأٙ؟ اـمٓخ:

 ٓ. لداخُٛ:

ٙ  َذا اـػييٛ ٓ تٖخذ لـ نيٛ لـ دديٝ وادد، و ٔؤ  لؤـ  ِؤقع لؤ اـمٓخ:

جؤٙء  ؤؤف ايبًؤؤٕـٛ، ـؤؤذـؽ ـؤؤٓس ؽٍؤؤط ايبًؤؤٙلؾ اـٌٍْٓؤؤٛ جيؤؤٚ حلن  ِؤؤع ؿؤؤؾ ٔنقصؤؤْٙ 

دتك ٔيرف اـّٙسؤخ لؤـ ايبًّؤقخ واخلؤٙص لؤـ اـيؤٙم وايبوُؤؼ لؤـ ايبٍٓؤد،..  غ 

 ِن  اهلل َ ﴿نخره،  ؾ اـيٍٓدة حلوغ لـ ذـؤؽ  َثؤ ، ؽحٓؤّ  يػؤح اـيُؤ ء  ؤذه أيؤٛ: 

 ًْ ؤؤَك  ِؤؤِف َوَي ؤؤُر حلَْن ُيْػَ
ٌِ ًْ ءُ ٓ َي ـْ َيَمؤٙؤ َؤؤ

ٙ ُدوَن َذـِؤؤَؽ يبِ ؤؤُر َلؤؤ ، طؤؤٙدة ٓ يتيروؤؤقن [41]النسرراء:﴾ٌِ

يبثؤؤؤؾ  ؤؤؤذه اـتٌٙصؤؤؤٓؾ، ٕن إلؤؤؤر ؽؤؤؤٓ  يٌؤؤؤدو هلؤؤؤؿ واوؤؤؤح وٓ  تؤؤؤٙج  غ لثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا 

اـتٌنؤؤٓؾ، ـَؤؤـ دٓؤؤّ  تؤؤٕيت اإلشؤؤَٙٓت واـمؤؤٌْٙت ؽّْؤؤٙ يهؤؤور اـيؤؤٙ  حلن يٌؤؤع لؤؤٙ 

حل ؤٙ ل ا؛ؤقر واـىُؤؿ طّده لـ طُؿ، ؽْؤذا اـرجؤؾ اـؤذي حلوص  قصؤٓٛ ٓ حلتنؤقر 

لثؤؤؾ،  رؾؤؤقه ل اـّؤؤٙر ـَؤؤل يهؤؤؾ طؤؤىل ر ؤؤف، واهلل  ٙواـهؤؤالـٛ يَِؤؤـ حلن يَؤؤقن هلؤؤ

ِيَىَٙم َوِ َل َرِلٓؿٌ ﴿يٍقل:  ـْ ِل ا ـْ ُ ْ ُف َؾَٙل َل ٍَ ُْ َِٔزَ َخ َّٙ َلثَاًل َو ـَ َب  ، [61]ي :﴾َوَضَ
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 ؤق تنؤقر  لع ذـؽ ر ّؤٙ ؼٌؤر ـؤفأ ٕن اـٌَؤر لؤٙ أيٍؤد ل ؾُؤٚ  ؤذا اإلًٔؤٙن، و ٔؤ 

 ًٙ ذٔق ف لع اهلل طز وجؾ وخقؽف لّف وحلن اهلل طز وجؾ  ذا وصؾ  ـٓف حلٔف سٓيذ ف طذا 

شؤؤؤديدًا،  ؤؤؤذه اـرؼٌؤؤؤٛ و ؤؤؤذه اخلمؤؤؤٓٛ حلطِؤؤؤٜ طُٓؤؤؤف اـيٍٓؤؤؤدة اـنؤؤؤحٓحٛ، ؽؤؤؤٕلر هبؤؤؤذه 

 .شاذ ٚ ؽٍد ؼٌرت ـؽ»اـقصٓٛ ا؛ٙلرة، وااديٝ واوح، 

ة اـقجؤؤقد لؤؤثالً ؿؤؤ   ذًا: ٓ يًٌّؤؤل ٔحؤؤـ حلن ٔتنؤؤقر حلن اـًؤؤٓد ؾوؤؤٚ وؾؤؤع ل ودؤؤد

ٔحـ ٔيتٍد حلٔف ؾٙصد ٙ وطٍد اـٍُٚ طُْٓٙ لثؾ ا ؤـ طؤرس  ؤذا اـؤذي حلوؤؾ لاليؤع 

لـ ايبًُِع اـنقؽٓع  غ نخره، ر    ذه.. ؽَريٛ صقؽٓٛ و ق سؤجع خوؤرت 

ل  ٙـؤؤف ولؤؤٙ حلدؤؤٙط  ٙيبًؤؤٕـٛ طُؤؤً ، ؽَتؤؤٚ تُؤؤؽ اـيٌؤؤٙرة اـتؤؤل ؿّؤؤٜ حلٔؤؤٙ لؤؤـ حلول لؤؤـ 

ٌَر، ّٕٔٙ لٙ ٔدري أيٍد اـٌَؤر ل ؾٌُؤف  ؤؿ  ؤؾ حلؾِٓؤٜ أتٍد ٙ، لٙ ٔحَؿ طُٓف  ٙـ

ااجٛ طُٓف و خٙصٛ و ق ل سجّف حلٔك ـؤف ذـؤؽ؟ هلؤذا ٓ ٔؤر ط  ؤع ؿؤقن ايبًؤُؿ 

وؾؤؤؤع ل اـٌَؤؤؤر و ؤؤؤع ؿقٔؤؤؤف ؿؤؤؤٙؽر، لؤؤؤٙ ٔؤؤؤر ط  ؤؤؤع حللؤؤؤريـ،  ؤؤؤذا حلوًٓ وؾؤؤؤد تَؤؤؤرر  ؤؤؤذا 

ًٙ ٓ ٌٔرق  ع اـٌدطٛ ل اـيٍٓدة و ع اـٌدطؤٛ ل اـ يٌؤٙدة، ؿالمهؤٙ  لؤٙ حتذيرًا، و ٙٔٓ

 والل و لٙ ؿٌر.

 وـيؾ ل  ذا اـٍدر ؿٌٙيٛ يٙ حل ٙ طٌد اـرمحـ.

 ( 00:  46:  05/ 664) اهلدى والنور/
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 ِن جيٕش الثٍاء عمٜ أِن البدع

طؤقا خدلؤٛ اإلسؤالم، وحل ؤؿ يًؤيقن لداخُٛ:  ؾ جيقز اـثّٙء طؤىل حل ؤؾ اـٌؤدع و ن اد  

 وراء ذـؽ ؿٙـرتاس ولـ طىل شٙؿُتف؟

ا؛قاب بتُػ  ٙختالف ايبٍٙم،  ذا ؿٙن ايبٍنقد  ٙـثّٙء طؤىل لًؤُؿ  :اـمٓخ

ًٙ وٓ ٍٔقل  ٔف لٌتدع  يد تُؽ ايبحٙضة اـوقيُٛ ٌٔرق  ع إلؤريـ  ن  ٔىّف لٌتدط

شٙء اهلل، ؽٗذا ؿٙن ايبٍنقد  ٙـثّؤٙء طُٓؤف  ؤق اـؤدؽٙع طّؤف  ؤٙه اـٌَؤٙر ؽْؤذا واجؤٚ، 

ؽٌؤؤؤؤل -يع لّْجؤؤؤؤف ودطؤؤؤؤقة اـّؤؤؤؤٙس  ـٓؤؤؤؤف حللؤؤؤؤٙ  ذا ؿؤؤؤؤٙن ايبٍنؤؤؤؤقد  ٙـثّؤؤؤؤٙء طُٓؤؤؤؤف  ؤؤؤؤق تؤؤؤؤز

 ٓ جيقز. ٔيؿ. -تٌنٓؾ

 جزاك اهلل خ . لداخُٛ:

 (  01:  00:  15/ 664) اهلدى والنور/
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 ِن ٖمصً غ٘ء غري إقاوٛ احلجٛ يف 

 التهفري ٔالتبدٖع ٔالتفطٗل

لداخُٛ:  ؾ يُؤزم ؼؤ   ؾٙلؤٛ ااجؤٛ ل ااَؤؿ طؤىل اـَؤٙؽر  ٕٔؤف ؿؤٙؽر وايبٌتؤدع  ٕٔؤف 

 ـٌٙسؼ  ٕٔف ؽٙسؼ ل آؾتّٙع و زاـٛ اـمٌْٛ؟لٌتدع وا

ٓ يُؤؤزم، ـَؤؤـ اـؤؤذي يُؤؤزم  ؤؤق اـيُؤؤؿ اـؤؤذي يٍؤؤٓؿ ااجؤؤٛ، حلي  ؤؤق وارث  اـمؤؤٓخ:

 وـٓس ؿؾ ؽرد لـ إؽراد. ¢رسقل اهلل 

 ( 01:  07:  05/ 664) اهلدى والنور/



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

738 

 

 ِن جيٕش التجطظ عمٜ أٌاع ٖسٖدُٔ 

 الطسز بعمىاء األوٛ

طؤىل حلٔؤٙس حلرادوا اـيؤر  يُؤ ء إلؤٛ حلو دطؤٙة إلؤٛ؟  ايبٍُل:  ؤؾ جيؤقز اـتجًؤس

 لـ حلجؾ ٌٔيد  ذا اـير طّْؿ  ؾ جيقز اـتجًس؟

ًٙ، ؿٓؤؤػ طؤؤرف  ؤؤذا اـؤؤذي يريؤؤد حلن  اـمؤؤٓخ: حلطتٍؤؤد حلٔؤؤف سؤؤٖال يؤؤٍّض  يهؤؤف  يهؤؤ

ًٙ يريدون اـير  ٕٙلٛ  ٓ  ٙـتجًس.  يتجًس حلن  ّٙك حلٔٙس

  ْف  ْف لداخُٛ:

 (  00: 43: 57/ 674) اهلدى والنور /
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 ِن تطبٗل حدٖث اعتصاه  

 الفسم ٍٖاضب عصسٌا

ًٙ دديٝ  ¢حلن رسقل اهلل  دذيٌٛ  ـ اـٓ نشٓخّٙ ل دديٝ  وااديٝ ليروف صٌي

 اـٌدطٛ ل اـنحٓحع.

 ٔيؿ. اـمٓخ:

؟ ؾؤٙل: طُٓؤؽ  خٙصؤٛ ¢ؽٍٙل ـؤف: لؤٙذا تؤٕلرين حلن حلؽيؤؾ يؤٙ رسؤقل اهلل  لداخُٛ:

حلصؤؤؾ شؤجرة دتؤؤك يؤؤدرؿؽ ايبؤؤقت  ًٌٔؤؽ واطتؤؤزل  ؤؤذه اـٌؤؤرق وـؤق حلن تيؤؤض طؤؤىل

  ؾ يّوٌؼ  ذا ااديٝ طىل واؾيّٙ ايبيٙس؟ اـًٖال:وحلٜٔ طىل ذـؽ، ف

ٔيؿ، ٓ شؽ حلن  ذا ااديٝ يّوٌؼ  ٙم آٔوٌٙق طؤىل ؿؤؾ ؽرؾؤٛ وؿؤؾ  اـمٓخ:

بٙطؤؤٛ حلو دؤؤزب تتَتؤؤؾ  يهؤؤْٙ طؤؤىل  يؤؤض وٓ تتيٙلؤؤؾ لؤؤع ا؛ طؤؤٙت اإلسؤؤاللٓٛ 

ة اإلسؤاللٓٛ اـنؤٙدؾٛ، و خٙصؤٛ  ذا لؤٙ ق  خُؤ إُ إخرى طىل لٙ حللر اهلل طز وجؤؾ لؤـ 

اؾرتن هبذه ا؛ طٙت حلو  ذه اـٌرق لٌٙييٙت يٌٙيع ـَؾ صٙلٌٛ لّْٙ حلل  يوٙع ؿ  

يوٙع اإللٙم إطىؿ اـذي جيؤٚ حلن ُيٌؤٙيع لؤـ بؤٙ   ايبًؤُِع، حلي لؤـ ايبيُؤقم 

ينؤؤٌح طّؤؤد طُؤؤ ء ايبًؤؤُِع حلن ااؤؤٙؿؿ ايبًؤؤُؿ اـؤؤذي يٌؤؤٙيع لؤؤـ ايبًؤؤُِع ؿٙؽؤؤٛ 

حللره واجٚ اإلصٙطٛ واـتٌّٓؤذ واـتوٌٓؤؼ  ٙـػؤط ايبيؤروف اـؤذي طؤرّب طّؤف اـرسؤقل 

طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم ل ؿثؤؤؤ  لؤؤؤـ إدٙديؤؤؤٝ  ِثؤؤؤؾ ؾقـؤؤؤف: ٓ صٙطؤؤؤٛ يبخُؤؤؤقق ل لينؤؤؤٓٛ 
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اخلؤؤؤٙـؼ، ؽؤؤؤٕلر ااؤؤؤٙؿؿ ايبًؤؤؤُؿ ايبٌؤؤؤٙيع لؤؤؤـ ايبًؤؤؤُِع جيؤؤؤٚ تٌّٓؤؤؤذه هبؤؤؤذا اـػؤؤؤط 

ػؤؤع جؤؤٙلز وـَؤؤـ  ؤؤق رحلى حلن  ؤؤذا ايبؤؤذؿقر، و ؤؤذا ليّؤؤٙه  ذا حللؤؤر  فؤؤء حلصؤؤُف ل اـ

إلر ا؛ٙلز اـذي ؿقٔف ل اـػع جٙلزًا ييّل سقاء طُٓؽ حلؽيُتف حلم ترؿتف،  ذا حللؤر 

ًٙ،  ؤذا   ف  ذا ااٙؿؿ ايبٌٙيع لؤـ ؾٌؤؾ ايبًؤُِع ؿٙؽؤٛ ينؤٌح تٌّٓؤذ  ؤذا إلؤر واجٌؤ

ـػؤع  ٙم حللر اـقاـديـ لع اـقـد،  ذا حللر حلدد اـقاـديـ وـده  ٕلر حلصُف جؤٙلز ل ا

وجؤؤؤٚ طؤؤؤىل  ؤؤؤذا اـقـؤؤؤد  صٙطتؤؤؤف وتوٌٍٓؤؤؤف، أن  ؤؤؤذه إدؤؤؤزاب و ؤؤؤذه ا؛ طؤؤؤٙت 

تًؤؤٍُٜ وحلخؤؤذت لرتٌؤؤٛ اإللؤؤٙم إطىؤؤؿ اـؤؤذي يٌؤؤٙيع لؤؤـ ؿؤؤؾ ايبًؤؤُِع، ولؤؤـ  ّؤؤٙ 

تزداد اـمٍٛ ويزداد اخلالف  ع ايبًُِعأ ٕن حلل   ذه ا؛ طٛ يٕلر  خالف لٙ 

 ايبًُِع  ًٌٚ لٙ يًِقٔف اـٓقم يٕلر حلل  تُؽ ا؛ طٛ، و َذا تزداد اـٌرؾٛ  ع

 ؤؤؤؤٙـتّىٓؿ، و ًؤؤؤؤٌٚ لؤؤؤؤٙ يًؤؤؤؤِقٔف  ٙـتؤؤؤؤٕل  ايبٖؾؤؤؤؤٜ وـَؤؤؤؤّْؿ يرتٌؤؤؤؤقن طُٓؤؤؤؤف إدَؤؤؤؤٙم 

 ايبتيٍُٛ  ٕٙل  اـذي  ق اإللٙم.

ًٙ واـٌرؾؤٛ  وحلٔٙ حلضب ـَؿ لثالً يٌع ـَؿ إ ر اـًٓئ اـذي يزيد اخلالف خالؽؤ

ايبًؤؤؤُِع ؽٕصؤؤؤدروا  ؽرؾؤؤؤٛ،  ّؤؤؤٙ ل إردن يقجؤؤؤد ؿؤؤؤ  تيُِؤؤؤقن بٙطؤؤؤٛ اإلخؤؤؤقان

ؾؤؤرارًا  ٍِٙصيؤؤٛ إـٌؤؤٙين ولٍٙصيؤؤٛ دروسؤؤف  ّؤؤٙ، وؽيؤؤالً ؿّؤؤٙ ٔؤؤرى حل ؤؤر  ؤؤذه ايبٍٙصيؤؤٛ 

دٓؤّ  يِؤر حلدؤؤدٔٙ  ِؤـ ؿؤؤٙن  ذا لؤر  ؤؤف حلخ لؤـ اإلخؤؤقان ايبًؤُِع  ؤؤٙدره  ٙـًؤالم حللؤؤٙ 

 يد اـٍؤرار َؽَٓؤْزَوّر طّؤف ويّحؤرف طّؤف وييؤرض طّؤف يبؤٙذا؟ ٕن اـٍٓؤٙدة ا ؤذت  ؤذا 

 صٙطتْٙ وـق ـٓس  ّٙك سٌٚ، ؿؤؾ اـًؤٌٚ  ؤق حلن إـٌؤٙين يؤدطق  غ اـٍرار ؽٓجٚ 

اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ وطؤؤؤىل لؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح، و ؤؤؤذه اـؤؤؤدطقة  ؤؤؤال شؤؤؤؽ تؤؤؤٖ ر ل 

 يض حلؽراد ا؛ طٛ وؽيالً  ذا اـفء وؾع، وحلٔذرو ؿ ـٌيهؤْؿ و يؤد ذـؤؽ  يؤش 

 يٍقـقا بدو ؿ؟
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 ؽنُق ؿ.. لداخُٛ:

 ٔيؿ.. لداخُٛ:

ؽنؤؤُق ؿ يبؤؤٙذا؟ ٕ ؤؤؿ صٌُؤؤقا لؤؤّْؿ حلٓ  يؤؤوا دروس بؤؤدو ؿ  ؤؤؿ  اـمؤؤٓخ:

 ًٙ إـٌٙين ؾٙـقا: يٙ بٙطٛ  ؤذا اـوُؤٚ حللؤر طجٓؤٚ جؤدًا إـٌؤٙين حلوًٓ ٓ يَتؤؾ دز ؤ

ًٙ ٔحؤـ ًٔؤتٌٓد  دتك يهٙرب دز َؿ  ٔ   ق يدطق  غ اتٌٙع اـَتٙب واـًّٛ، و ٙٔٓؤ

ٔحيؤ جًُؤٙت لـ دروسؤف لؤٙذا ًٔؤتٌٓد ل محؤٙضاتَؿ؟ ؽُؤ ذا تٕلرؤّؤٙ  ؤٕن ٓ 

 ٓ يَِـ  لٙ اـقٓء يَقن ـّٙ حلو ـُمٓخ. وأن ذا اـرجؾ؟ ؾٙـقا: 

 ازدواجٓٛ اـقٓء. لداخُٛ:

ٔيؤؤؤؿ ازدواجٓؤؤؤٛ اـؤؤؤقٓء سؤؤؤٌحٙن اهلل..ة وـؤؤؤذـؽ ؽٕٔؤؤؤذرو ؿ سؤؤؤتٛ حلشؤؤؤْر يؤؤؤٙ  اـمؤؤؤٓخ:

ًٙ  ؤؤؤؤع حلن َٔؤؤؤؤقن ليَؤؤؤؤؿ ؿؤؤؤؤٗخقان  ليّؤؤؤؤٙ يؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤع اـمؤؤؤؤٓخ، ؾؤؤؤؤٙـقا: ٓ ٔؤؤؤؤرى ٔحؤؤؤؤـ تيٙروؤؤؤؤ

لـ دروس اـمٓخ ؾؤٙـقا: ٓ،  يؤد سؤتٛ حلشؤْر دطؤق ؿ  يؤش لًُِع و ع حلن ًٔتٌٓد 

تٌع ـَؿ؟ ؾٙـقا: واهلل ٔحـ اـٌٙلدة اـتل ًٔتٌٓد ٙ لـ دروس اـمٓخ لؤٙ اسؤتٌدٔٙ ٙ 

ؿؤؤؾ  ؤؤذه اـًؤؤّع اـتؤؤل أتِّٓؤؤٙ ؽْٓؤؤٙ  ـؤؤَٓؿ، ؽٌنؤؤُق ؿ،  ؤؤذا حل ؤؤر لؤؤـ ن ؤؤٙر  ؤؤذه اـٌؤؤرق 

ذـؽ ؽيؤؤؤر  ؤؤؤذا اـتؤؤؤل حللؤؤؤر اـٌّؤؤؤل صؤؤؤىل اهلل طُٓؤؤؤف، ونـؤؤؤف وسؤؤؤُؿ  ٙطتزاهلؤؤؤٙ ؿُْؤؤؤٙ، وـؤؤؤ

اـتَتؾ اازس ـق   ًُِٔف يبس اـٓد ـٌَك دـٓالً طىل فٙـٌتْٙ ـُػؤع لثؤؾ  ؤذا 

ـَ ﴿ ﴾وٓ تَقٔؤؤقا لؤؤـ ايبػؤؤؿع ﴿ااؤؤديٝ ولثؤؤؾ أيؤؤٛ اـَريِؤؤٛ:  ُؾؤؤقا  ِلؤؤ ـَ َؽر  ِذي ؤؤ ـ  ا

َدهْيِْؿ َؽِرُدقنَ  ـَ ُٔقا ِشًَٓيٙ ُؿؾ  ِدْزٍب  َِ   ْؿ َوَؿٙ ُْ  .[32]الروم:﴾ِديَّ

ًٙ طؤؤؤؤىل ؿؤؤؤؤؾ هلؤؤؤؤذا ؽٙاؤؤؤؤد يٝ دؤؤؤؤديٝ دذيٌؤؤؤؤٛ ايبتٌؤؤؤؤؼ طؤؤؤؤىل صؤؤؤؤحتف يّوٌؤؤؤؤؼ  ٙلؤؤؤؤ

ًٙ هلؤؤؤٖٓء يتَتُؤؤؤقن  يهؤؤؤْؿ طؤؤؤىل  يؤؤؤض  إدؤؤؤزاب اـتؤؤؤل تتٍقؾؤؤؤع،  ؤؤؤذا دؤؤؤقارًا لّٙسؤؤؤٌ
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وؿؤؤؤٕ ؿ  ؤؤؤؿ ايبًؤؤؤُِقن وٓ رء نخؤؤؤر، ـؤؤؤذـؽ ٔحؤؤؤـ ٍٔؤؤؤقل و ؤؤؤذا اـقاؾؤؤؤع.. اـقاؾؤؤؤع 

ٛ يمْد هلذه اآٍٍٛ اـتل ٍٔقهلٙ  َؾ سادٛ، ٍٔقل: اـدطقة اإلسؤاللٓٛ اـنؤحٓح

وـًٓؤؤٜ  ؤؤل  ٓ اـؤؤدطقة اـًؤؤٌُٓٛ تتًؤؤع ـَؤؤؾ حلؽؤؤراد ايبًؤؤُِع وتًؤؤيْؿ وٓ طَؤؤس، 

وٓ يقجد  ّٙك بٙطٛ ٓ دزب اـتحرير وٓ بٙطٛ اإلخقان، وٓ بٙطٛ اـتٌُٓؤغ 

تتًع ـَؾ ؽرد لـ حلؽراد ايبًُِعأ ذـؽ ٕن لّْجّٙ لّْٞ اـَتٙب واـًؤّٛ وطؤىل 

يتجؤؤرد طؤؤـ حلن يتٌؤؤع اـَتؤؤؤٙب  لؤؤٙ ؿؤؤٙن طُٓؤؤف اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، وٓ يَِؤؤـ يبًؤؤُؿ حلن

واـًؤؤّٛ، ـَؤؤـ  ّؤؤٙ ااجؤؤٛ اـثٙـثؤؤٛ وإخؤؤ ة وطؤؤىل لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح  ّؤؤٙ يىْؤؤر 

اـٌرق  ع ؿؾ ايبًُِع اـذيـ يّدطقن حل ؿ طىل اـَتٙب واـًّٛ ـَّْؿ ٓ يُتٍؤقن 

ليّٙ طىل لّْٞ اـًُػ اـنؤٙـح، وـؤذـؽ حلٔؤٙ حلدٔؤدن دالؤً  وحل ؤدًا طؤىل  ؤذه اآٍٍؤٛ 

ًٙ اـٓؤؤقم، ٓ يًٌّؤؤل حلن تَؤؤقن و ؤؤل ٓ يٌَؤؤل  حلن تَؤؤقن دطؤؤقة اـؤؤدطٙة اإلسؤؤاللٓع دٍؤؤ

دطؤؤؤقهتؿ محنؤؤؤقرة  ٙـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ ؽٍؤؤؤط، ٓ  ؤؤؤد حلن يهؤؤؤِقا  غ دطؤؤؤقهتؿ وطؤؤؤىل 

لّْٞ اـًُػ اـنٙـح، واـًٌٚ ييقد  غ حللريـ ا ّؤع: حلدؤدمهٙ يتيُؤؼ  ٙـّنؤقص 

سؤاللٓٛ، حللؤٙ اـػطٓٛ وأخر يتيُؤؼ  ؤٕٙدقال اـقاؾيٓؤٛ ايبتيٍُؤٛ  َؤؾ اـوقالؤػ اإل

إلؤؤؤؤر إول ايبتيُؤؤؤؤؼ  ٙـّنؤؤؤؤقص اـػؤؤؤؤطٓٛ ؽؤؤؤؤّحـ ٔجؤؤؤؤد ل  ؤؤؤؤذه اـّنؤؤؤؤقص ذؿؤؤؤؤرًا 

قا اهلل َ ﴿ـفؤؤؤء نخؤؤؤر ؼؤؤؤ  اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ، ؿؤؤؤ  ٔجؤؤؤد لؤؤؤثالً لثؤؤؤؾ ؾقـؤؤؤف تيؤؤؤٙغ:  ُٓيؤؤؤ
حَلصِ

ؿْ  َُ ّْ ِر لِؤ قَل َوحُلْويِل إَْلؤؤ سُؤ قا اـر  ٓيُؤ
 ذًا ـؤق ؿؤٙن  ّؤؤٙك ويل حللؤر لٌؤؤٙيع  [54]النسرراء:﴾َوحَلصِ

ًٙ -ُِع ـقجٚ لـ ايبً ُٜ نٌٔؤ  صٙطتؤف ؿؤ  جيؤٚ طُّٓؤٙ  صٙطؤٛ اـَتؤٙب  -ؿ  ذد

ًٙ يبًٌؤؤؤدة  واـًؤؤؤّٛ، لؤؤؤع حلن  ؤؤؤذا ويل إلؤؤؤر ؾؤؤؤد بوؤؤؤئ  ؤؤؤق ولؤؤؤـ دقـؤؤؤف، ـَؤؤؤـ دؽيؤؤؤ

 ٓ :ًٙ اختالف أراء وجٚ طُّٓٙ  صٙطٛ  ذا اـؤقيل ويل إلؤر  ٙـػؤط ايبؤذؿقر نٌٔؤ

 صٙطٛ يبخُقق ل لينٓٛ اخلٙـؼ.
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ٍط دزب اـتحرير يتٌّك صٙطٛ ااٙؿؿ وـق خٙـػ ل  ّٙ وؾٌٛ لـ حلجؾ اـيربة ؽ

ذـؤؤؽ اـػؤؤع، و ؤؤذه لّٙؾمؤؤٛ جؤؤرت  ّٓؤؤل و ٓؤؤّْؿ دٓؤؤّ  بيّؤؤٙ اـًؤؤجـ ل سؤؤقريٙ 

وسؤؤجـ ليؤؤروف ل  ُؤؤد اسؤؤِْٙ ااًؤؤَٛ، و ؤؤذا اـًؤؤجـ يؤؤٙ حلسؤؤتٙذ لؤؤـ ؽهؤؤٙلع طٌؤؤد 

اـّؤؤؤٙس اـٌٍؤؤؤٓح سؤؤؤجـ طجٓؤؤؤٚ جؤؤؤدًا ارتٌٙطؤؤؤف ٔحؤؤؤق سؤؤؤتٛ حللتؤؤؤٙر سؤؤؤٌيٛ حللتؤؤؤٙر... ٔيؤؤؤؿ، 

ٍنؤٛ صقيُؤٛ  ٔؤ  ايبقوؤع اـمؤٙ د لّْؤٙ.. دخُؤٜ  ؤذه اـٍٙطؤٛ اـٌَؤ ة ايبٍنقد واـ

ًٙ لؤؤؤـ دؤؤؤزب اـتحريؤؤؤر، ؽَٙٔؤؤؤٜ  ؤؤؤري  ّٓؤؤؤل  جؤؤؤدًا وؽْٓؤؤؤٙ ٔحؤؤؤق  ًؤؤؤٛ طػؤؤؤ شخنؤؤؤ

 ،ًٙ و ٓؤؤؤؤؤّْؿ لّٙؾمؤؤؤؤؤٙت ؿثؤؤؤؤؤ ة، يتٌّؤؤؤؤؤقن حلن رحلي ااؤؤؤؤؤٙؿؿ جيؤؤؤؤؤٚ تٌّٓؤؤؤؤؤذه ضؤؤؤؤؤٙ رًا و ٙصّؤؤؤؤؤ

اـؤؤذي ؽيؤؤ ٜ هلؤؤؿ لؤؤثالً ؾُؤؤٜ:  ذا ؿؤؤٙن ااؤؤٙؿؿ يتٌّؤؤك رحلي ايبؤؤذ ٚ اـَؤؤقل و ؤؤق 

يٍقل  ؤٙـتٌريؼ  ؤع ايبًؤَر ايبتخؤذ لؤـ اـيّؤٚ وايبًؤَر ايبتخؤذ لؤـ ؼؤ  اـيّؤٚ، 

 ذا لذ ٚ حل ؾ اـرحلي، و ذا ايبذ ٚ ودده يدـّل حلٔٙ حلن أتًٙهبؿ  غ اـرحلي  ؤق 

ذاك اـؤؤرحلي اـؤؤذي ذلؤؤف اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، و ٓ ٓ رحلي طّؤؤد ؿأ ٕ ؤؤٙ ضٙ ريؤؤٛ لٍٓتؤؤٛ، 

ـ اـيّٚ وأخر لتخذ لـ اـذرة لؤـ  ّٙك سٙلالن ؿالمهٙ لًَر حلددمهٙ لتخذ ل

اـتِر لـ حلي لٙدة حلخرى..  ذا إول  رم لّف ؾُُٓف وؿث ه، ايبًَر ايبتخؤذ لؤـ 

اـيّؤؤٚ ل لؤؤذ ٌْؿ  ؤؤرم لّؤؤف ؾُُٓؤؤف وؿثؤؤ ه، حللؤؤٙ ايبًؤؤَر أخؤؤر ؽؤؤال  ؤؤرم لّؤؤف  ٓ 

اـَثؤؤ  ايبًؤؤَر، ؾُؤؤٜ و ؤؤذا اـٌحؤؤٝ ؽٓؤؤف صقيؤؤؾ ـَؤؤـ ـؤؤٓس  ّؤؤٙ اـمؤؤٙ د لّؤؤف، ؽٍُؤؤٜ 

ؾُؤؤؤٜ: ـؤؤؤق حلن ايبُؤؤؤؽ حلو ااؤؤؤٙؿؿ ايبًؤؤؤُؿ تٌّؤؤؤك  ؤؤؤذا ايبؤؤؤذ ٚ اـَؤؤؤقل ـُتحريؤؤؤري 

وحل ؤؤؤٙح اسؤؤؤت اد وليؤؤؤٙؾرة اخلِؤؤؤر ايبتخؤؤؤذ لؤؤؤـ ؼؤؤؤ  اـيّؤؤؤٚ،  ؤؤؤؾ توٓيؤؤؤف؟ ؾؤؤؤٙل: ٔيؤؤؤؿ 

حلصٓيف، و ق يرى حلٔف درام، ؽٍُّٙ ـف..  ّٙ اـيؤربة  ؤٙرك اهلل ؽؤَٓؿ.. لؤٙذا تٌيؤؾ  ٍقـؤف 

يجٌقا لؤٙ شؤٙء ـَؤؿ لؤـ طُٓف اـًالم: ٓ صٙطٛ يبخُقق ل لينٓٛ اخلٙـؼ؟ ؾٙل وت

تيجٚ، ؾٙل: ٓ صٙطٛ يبخُقق ل لينٓٛ اخلٙـؼ  ذا ؿؤٙن  ؤذا ايبخُؤقق يؤرى حلٔؤف 
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ن إدؤؤزاب اـٍٙلِؤؤٛ  لؤؤٙ حللؤؤر  ؤؤف  ؤؤق لينؤؤٓٛ... ؽؤؤٙهلل ايبًؤؤتيٙن، ؽٕٔؤؤٙ حلردت حلن حلؾؤؤقل 

اـٓؤؤؤقم  ؤؤؤل تٍؤؤؤقم طؤؤؤىل فٙـٌؤؤؤٛ اـػؤؤؤع ل ؿثؤؤؤ  لؤؤؤـ إدَؤؤؤٙم، لّْؤؤؤٙ دؤؤؤديٝ دذيٌؤؤؤٛ 

 ؿُْٙ وـق حلن تيض طىل جذع شجرة. دٓٝ ؾٙل: اطتزل تُؽ اـٌرق

ًٙ حلن اـؤؤدطقة اـًؤؤٌُٓٛ  ِؤؤع  ـَؤؤـ ٓ  ؤؤد لؤؤـ ـٌؤؤٜ ٔىؤؤر و ؤؤق يتيُؤؤؼ  ؤؤ  ذؿرتؤؤف نٌٔؤؤ

إلؤؤؤٛ، وحلي دطؤؤؤقة حلخؤؤؤرى تٌؤؤؤرق إلؤؤؤٛ.. ر ّؤؤؤٙ طؤؤؤز وجؤؤؤؾ يٍؤؤؤقل ل اـٍؤؤؤرنن اـَؤؤؤريؿ 

ِٙدِؾعَ ﴿ ؤؤ َع اـن  ؤؤقا َلؤؤ ُٔ ًٙ حل ؤؤدًا لؤؤـ يٌؤؤّرق  ؤؤع اـَتؤؤٙب  [114]التوبرر :﴾َوُؿق ٓ يَؤؤقن صؤؤٙدؾ

ًٙ  ّؤٙك حللؤران واـ ًّٛ لـ جْٛ و ع اـًؤُػ اـنؤٙـح لؤـ جْؤٛ حلخؤرى،  ؟ ؾُؤٜ نٌٔؤ

ا ّؤؤٙن حلدؤؤدمهٙ يتيُؤؤؼ  ٙـّنؤؤقص اـػؤؤطٓٛ، وإلؤؤر أخؤؤر يتيُؤؤؼ  ؤؤٕٙلقر اـقاؾيؤؤٛ، 

ـْ ُيَمِٙؾِؼ ﴿ؽّجد ل اـٍرنن لثؾ ؾقـف تٌٙرك وتيٙغ:  ُف  َوَل ـَ  َ ـْ َ ْيِد َلٙ َتٌَع  ُسقَل ِل اـر 

َٙءْت  اهْلُؤؤؤؤؤؤَدى َوَيت ٌِؤؤؤؤؤؤعْ  ّ َؿ َوَسؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤ َْ ِف َج
ُِ ْنؤؤؤؤؤؤ ُٔ ٙ َتؤؤؤؤؤؤَقغ  َو ِف َلؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤ ـ  َق ُٔ ِلَِّع  ْٖ ُؤؤؤؤؤؤ ٌِِٓؾ ايبْ ْ َ َسؤؤؤؤؤؤ َؼؤؤؤؤؤؤ

ً ا ٓ شؤؽ وٓ ريؤٚ حلن اهلل طؤز وجؤؾ دٓؤّ  ذؿؤر سؤٌٓؾ ايبؤٖلّع  [115]النساء:﴾َلنِؤ

ل أيٛ اَِٛ وؽٙلدة  ٙـًٛ وطىِٓٛ جدًاأ ٕن ؿالم اهلل طز وجؤؾ يتيؤٙغ ويرتؽؤع 

َِـ حلن تَقن أيٛ: ولـ يمٙؾؼ اـرسؤقل لؤـ  يؤد لؤٙ تٌؤع طـ اـيٌٝ، ؿٙن لـ ايب

ِلِّعَ ﴿ـف اهلدى ٔقـف لٙ تقغ.. ـَّف زاد ؽٍٙل:  ْٖ  [115]النساء:﴾َوَيت ٌِْع َؼْ َ َسٌِِٓؾ ايبُْ

ًٙ نخؤؤر و ؤؤق حلّٔؤؤٙ ل اتٌٙطّؤؤٙ ـَُتؤؤٙب واـًؤؤّٛ جيؤؤٚ حلن  يبؤؤٙذا؟ ـٖٓؿؤؤد حلن  ّؤؤٙك واجٌؤؤ

َوَيت ٌِْع ﴿ًُِقن إوـقن،  ذا  ق ايبٍنقد يَقن  ذا آتٌٙع طىل لٙ ؿٙن طُٓف ايب

ِلِّعَ  ْٖ  ؿ ايبًُِقن إوـؤقن، و ؤؿ حلول لؤٙ يمؤِؾ  ؤؿ  [115]النساء:﴾َؼْ َ َسٌِِٓؾ ايبُْ

حلصحٙب اـرسقل طُٓف اـًالم  ؿ اـذيـ يُق ؿ  ؿ اـذيـ يُق ؿ..  ذًا طّدٔٙ ؿتٙب 

اـوقالؤؤؤػ وإدؤؤؤزاب اهلل، وطّؤؤؤدٔٙ سؤؤؤّٛ رسؤؤؤقل اهلل، وطّؤؤؤدٔٙ سؤؤؤٌٓؾ ايبؤؤؤٖلّع، أن 

ًٙ  غ اتٌؤٙع سؤٌٓؾ  ؽهالً طـ ايبذا ٚ اـٍديِٛ وا؛ديدة ٓ ترشؤد وٓ تُتٌؤٜ لوٍُؤ
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ايبؤؤٖلّع اـؤؤذي تٕيؤؤد  ؤؤٌيض إدٙديؤؤٝ وحلٔؤؤٙ حلشؤؤ   ـْٓؤؤٙ ٕ ؤؤٙ ليروؽؤؤٛ  ـؤؤَٓؿ، حلوًٓ 

دؤؤديٝ اـٌؤؤرق اـثال ؤؤٛ واـًؤؤٌيع، دٓؤؤٝ ؾؤؤٙل: ؿُْؤؤٙ ل اـّؤؤٙر  ٓ وادؤؤدة، ؾؤؤٙـقا: لؤؤـ 

ؾٙل:  ل اـتل طؤىل لؤٙ حلٔؤٙ طُٓؤف وحلصؤحٙس، ٔجؤد  ّؤٙ وحلصؤحٙس  ل يٙ رسقل اهلل؟ 

ِلِّعَ  ﴿طؤؤىل ِٔؤؤط ؾقـؤؤف تيؤؤٙغ:  ْٖ ُؤؤ ٌِِٓؾ ايبْ ًٙ،  ذًا ٓ جيؤؤقز يبًؤؤُؿ اـٓؤؤقم حلن  ﴾َسؤؤ  ٙلؤؤ

يٍؤؤؤقل حلٔؤؤؤؤٙ حلؽْؤؤؤؿ لؤؤؤؤـ اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤؤّٛ ؿؤؤؤذا،  ؤؤؤؤؿ ٓ يُتٌؤؤؤٜ  غ لؤؤؤؤٙ ؿؤؤؤٙن طُٓؤؤؤؤف سؤؤؤؤٌُّٙ 

ؽيُؤؤَٓؿ  ًؤؤؤّتل  اـنؤؤٙـح، يهؤؤؤٙف  غ  ؤؤذا ااؤؤؤديٝ دؤؤديٝ اـير ؤؤؤٙض  ؤؤـ سؤؤؤٙريٛ:

وسؤؤّٛ اخلٌُؤؤٙء اـراشؤؤديـ..  غ نخؤؤره،  ذًا  ّؤؤٙك سؤؤّتٙن: سؤؤّٛ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم 

وسؤؤؤّٛ اخلٌُؤؤؤٙء اـراشؤؤؤديـ، ؽؤؤؤال  ؤؤؤد  ذًا  ٙـًّؤؤؤٌٛ ٕلثٙـّؤؤؤٙ ٔحؤؤؤـ ايبتؤؤؤٕخريـ  يؤؤؤد  ؤؤؤذه 

اـٍؤؤؤؤؤؤرون اـوقيُؤؤؤؤؤؤٛ حلن ٔرجؤؤؤؤؤؤع  غ اـَتؤؤؤؤؤؤٙب واـًؤؤؤؤؤؤّٛ وسؤؤؤؤؤؤٌٓؾ ايبؤؤؤؤؤؤٖلّع،  ّؤؤؤؤؤؤٙ يىْؤؤؤؤؤؤر 

إخؤرى اـٍٙلِؤٛ اـٓؤقم، حللؤٙ اخلؤقارج حللؤٙ ايبيتزـؤٛ  آختالف  ّّٓٙ و ع ا؛ طؤٙت

لّْؿ ؽؤٓ  ؿؤٙٔقا طُٓؤف  َب رُ حللٙ اـراؽهٛ ؽْٖٓء ؾد خٙـٌقا سٌٓؾ ايبٖلّع و ؿ لـ ؾَ 

لؤؤـ سؤؤٙ ؼ، ـَؤؤـ ٔحؤؤـ اـٓؤؤقم طُّٓؤؤٙ ؿؤؤ  ؾٓؤؤؾ: لؤؤـ رحلى اـيؤؤربة  ًؤؤ ه ؽُٓيتؤؤرب، يبؤؤٙذا 

ذا ايبؤّْٞ اـؤذي  ؤق  ؿ و  يُتزلؤقا  ؤءؿٜٙٔ  ذه اـٌرق ؾديً ؟ ٕ ؿ اتٌيقا حل ؤقا

ًٙ حلٔؤؤٙ حلؾؤؤص ـَؤؤؤؿ أن  اتٌؤؤٙع اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ وطؤؤىل لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، وختٙلؤؤ

لّٙؾمٛ جرت  ّٓل و ع حلدد ؿ تٌع ـَؿ حلٔف ٓ  د لـ ًٌٔٛ لٙ، حلي ٓ يٌَل اـٓؤقم 

ئؾ لؤؤؤٙ  ؤؤؤق لؤؤؤذ ٌؽ؟ لًؤؤؤُؿ، ٓ يٌَؤؤؤل و ن ؿؤؤؤٙن  ؤؤؤذا  ؤؤؤق  حلن يٍؤؤؤقل حلدؤؤؤدٔٙ  ذا لؤؤؤٙ ُسؤؤؤ

ًٙ وليٙ؛ؤؤٙت، إصؤؤؾ ـَؤؤـ  ؤؤد حللؤؤقر تقجؤؤٚ طؤؤىل  اـّؤؤٙس حلن جيؤؤدوا هلؤؤٙ حلدَٙلؤؤ

ؾُٜ ٕدد ؿ و ؿ لًُؿ ويّدطل حلٔؤف طؤىل اـَتؤٙب واـًؤّٛ، ـَؤـ  ٍؤدر ليُقلٙتؤف، 

أن  ؤؤؤذه ايبّٙؾمؤؤؤٛ سؤؤؤتٌع ـَؤؤؤؿ حلن إلؤؤؤر ؽٓؤؤؤف دؾؤؤؤٛ لتّٙ ٓؤؤؤٛ و ؤؤؤق ؿجؤؤؤقاب نخؤؤؤر حلو 

 ٕسُقب نخر طؤـ اـًؤٖال اـؤذي يتيُؤؼ  ِؤـ حلَٔؤر اـًؤُػ حلو اـًؤٌُٓٛ حلو آٔتًؤٙب 
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 ُٜ ـف: يٙ ؽالن ـق سٕـؽ سٙلؾ لٙ لذ ٌؽ، لٙذا  ٌٓف؟ ؾٙل: لًُؿ. ـْٓٙ، ؾ

 ـيؾ ايبّٙؾمٛ جرت  ّٙ ل  ذه اـًرؽٛ. لداخُٛ:

ؿّؤؤٜ حلٔؤؤٜ لقجؤؤقد و ٓ لؤؤٙ حلضؤؤـ ؿّؤؤٜ لقجؤؤقد،  ٔؤؤ  يَِؤؤـ دَّٓٙ ؤؤٙ..  اـمؤؤٓخ:

 خالصٛ.

ًٙ ؿذـؽ يٙ شٓخ. لداخُٛ:  سِيّٙ ل اـػيط حليه

 سِيتقه؟ اـمٓخ:

 سِيتْٙ لَّؿ. لداخُٛ:

  ذًا لٙ ؽٓف دٙجٛ.. ـمٓخ:ا

 ... لداخُٛ:

 ٓ  د ًِٔيْٙ يٙ شٓخ. لداخُٛ:

ؾُٜ ـف:  ذه دٓدة حلٔٙ ـق سٕـتؽ لٙ ديّؽ؟ ستٍقل: حلٔٙ لًُؿ، ـَؤـ حلٔؤٙ  اـمٓخ:

ًٙ ٓ ؽؤؤؤرق  ّٓؤؤؤؽ و ؤؤؤع اـراؽيضؤؤؤ  لؤؤؤٙ سؤؤؤٕـتؽ لؤؤؤٙ ديّؤؤؤؽ؟ لؤؤؤٙ لؤؤؤذ ٌؽ؟  ؤؤؤذا حلوًٓ،  ٙٔٓؤؤؤ

، وحلٔؤٙ حلريؤد حلن  ٓؤٚ واخلٙرجل واإل ٙيض وو..  غ نخره،  ق سٓجٓٚ  جقا ؤؽ

 جقاب تٌع واؾيؽ وتّنح اـّٙس حلن يَقٔقا لثُؽ، ؽحّٓ  تٍقل حلٜٔ: حلٔٙ لًُؿ 

و ق يٍقل لًُؿ وذاك يٍقل لًُؿ..  غ نخره، ؽيرف حلن ا؛قاب خوٕ ؽقوع ـؤف 

ًٙ  ؤذا ٓ يٌَؤل حلٔؤٙ حلسؤٕـؽ  ؾٓدًا ؽٍٙل: حلٔٙ لًُؿ طىل اـَتٙب واـًّٛ، ؾُؤٜ ـؤف: حليهؤ

ًٙ ـؤؤ ق سؤؤٕـٜ اـمؤؤٓيل حلو اإل ؤؤٙيض  ؤؤؾ يٍؤؤقل ـؤؤؽ حلٔؤؤٙ لًؤؤُؿ ـًؤؤٜ أن سؤؤٖآً جٌٙٔٓؤؤ

طىل اـَتٙب واـًّٛ حلم يٍقل ؾقـتؽ  ذه؟ ؾٙل:  ق ؿذـؽ، ؾُٜ:  ذًا ٔريد حلن تٌع 
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ًٙ و ٓ ذؿٜ ًٌٔؤؽ لؤع ؼؤ ك اؤـ حتَؤؿ  هؤالهلؿ وأحؤراؽْؿ طؤـ  واؾيؽ حليه

 اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ، اـرجؤؤؾ  غ دؤؤد لؤؤٙ ؿٌؤؤ  ل اطتٍؤؤٙدي طّؤؤده ييّؤؤل  ٔنؤؤٙف وطّؤؤده

ًٙ تٌؤؤع ـؤؤف حلن  ؤؤذا ا؛ؤؤقاب ٓ يٌَؤؤل   ؤؤرد و ن ؿٙٔؤؤٜ ليُقلٙتؤؤف  غ دؤؤد لؤؤٙ، ؽٕيهؤؤ

اـٓؤؤقم ؾُؤؤٜ:  ذًا لؤؤٙذا تٍؤؤقل؟ ؾؤؤٙل: حلؾؤؤقل طؤؤىل اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ وطؤؤىل لؤؤٙ ؿؤؤٙن طُٓؤؤف 

ًٙ ؿؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤـ سؤؤؤؤٕـؽ وؿؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤٙ سؤؤؤؤئُٜ تريؤؤؤؤد حلن تيِؤؤؤؤؾ  اـًؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤٙـح، ؾُؤؤؤؤٜ: دًؤؤؤؤّ

 اـنٙـح؟ محٙضة وتٍقل: حلٔٙ طىل اـَتٙب واـًّٛ وطىل لّْٞ اـًُػ

ًٙ وطؤؤؤؤىل لؤؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤٙـح، ييّؤؤؤؤل  ؾُؤؤؤٜ ـؤؤؤؤف: ييّؤؤؤل حلٔؤؤؤؤٜ أن ؾُؤؤؤؤٜ صؤؤؤقا 

لذ ٚ اـًُػ اـنٙـح  ق اـنقاب، ؾُٜ ـف: لـ يّتًٚ  غ  ذا ايبذ ٚ يَقن 

طؤؤىل صؤؤقاب؟ ؾؤؤٙل: ٔيؤؤؿ، ؾُؤؤٜ: دتؤؤك ُٔخؤؤص ايبحؤؤٙضة  ؤؤذه ؿُْؤؤٙ يؤؤٙ تؤؤرى لؤؤـ 

اـَتؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ اـّٙدٓؤؤٛ اـير ٓؤؤٛ جيؤؤؤقز حلن يٍؤؤقل لؤؤؤثظ حلٔؤؤٙ سؤؤٌُل، حلي لّتًؤؤؤٚ  غ 

وطؤؤىل لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح؟ ؽًؤؤَٜ اـرجؤؤؾ، ييّؤؤل حلؾؤؤؾ لؤؤٙ يٍؤؤٙل لٌحؤؤً   ن   

ًٙ... ؽٙـمٙ د  ٙرك اهلل ؽَٓؿ  ذه دٍٙلؼ  ذا اإلًٔٙن ؿٙن ؼٙؽالً ليّٙ ؿٙن  يَـ لٍتّي

  يٓدًا طـ اـَتٙب واـًّٛ وـق ادطك حلٔف طىل اـَتٙب واـًّٛ.

 خ ًا. شٓخّٙ ٕٔلؾ هلذا ا؛قاب جزاك اهلل لداخُٛ:

 تٌهؾ. اـمٓخ:

ت ؾرون اـٌرق تىْر ل  تِيٙت ايبًُِع ؿٙن يٍؤٙل شؤٓيل حلشٍرة: دع  د

وخؤؤؤؤٙرجل، ودتؤؤؤؤك يِٓؤؤؤؤز  ؤؤؤؤع  ؤؤؤؤٖٓء ولؤؤؤؤـ ؿؤؤؤؤٙن طؤؤؤؤىل ؼؤؤؤؤ  لؤؤؤؤّْٞ  ؤؤؤؤٙتع اـٌؤؤؤؤرؾتع 

اـيىِٓتؤؤع اـٌَ تؤؤع صؤؤٙر يٍؤؤٙل حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ وا؛ طؤؤٛ، وـَؤؤـ لؤؤع إيؤؤٙم تؤؤداخُٜ 

  طُّٓٙ حلن ّٔوؼ هبذه اـَُِٛ طؤىل لؤٙ إلقر وتمٙؿُٜ اـنٌٙت وحلصٌح لـ اـيً
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.ًٙ ًٙ سٙ ٍ  ؿٙن يّوؼ طُْٓٙ سٌُ

 ٔيؿ. اـمٓخ:

شؤٍرة: ولؤـ  ّؤٙ ٔجؤد حلن ؿثؤ ًا لؤـ اـيُؤ ء حلو لؤـ ايبّتًؤٌع ـُيُؤؿ ولؤـ اـؤؤدطٙة 

ًٙ اـٌَٙر اـذيـ يمٙر  ـْٓؿ  ٙـٌّٙن طّدلٙ يريؤدون حلن يٍقـؤقا ؾؤقـتْؿ  اإلساللٓع حليه

ع وٓ ٌٔؤؤؤّرق، ؽؤؤؤال يٌّ ؤؤؤ ِّ ًؤؤؤل حلن ٔقجؤؤؤد  ؤؤؤذه إسؤؤؤ ء اـتؤؤؤل  ؤؤؤل لقجؤؤؤقدة ل ٔحؤؤؤـ ٔج

دٓٙتّٙ، وؿؾ ؽرؾٛ لـ  ذه اـٌرق حلو ا؛ طٛ لؤـ  ؤذه ا؛ طؤٙت تؤّدطل حل ؤٙ طؤىل 

لؤؤذ ٚ ؿؤؤذا حلو طؤؤىل لؤؤّْٞ ؿؤؤذا، ـؤؤذـؽ يًٌّؤؤل حلن يٍؤؤٙل حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ وا؛ طؤؤٛ، ؽْؤؤؾ 

 هلذا ايبنوُح اـٍديؿ لَٙن اـٓقم ل دٓٙتّٙ اـتل ٔيٓمْٙ، ؽجزاك اهلل خ ًا؟

 و يٙك. مٓخ:اـ

حلٔٙ سٌؼ حلن ٔنحٜ حلدد اـدطٙة اـؤذيـ يٍؤٙل حلٔؤف لؤـ اـؤدطٙة حلن ٓ يًؤتيِؾ ؿُِؤٛ 

حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ وا؛ طؤؤؤٛ، وحلٔؤؤؤٙ حليبحؤؤؤٜ  غ سؤؤؤٌٚ ل ؿُِؤؤؤٛ لّؤؤؤل سؤؤؤٌٍٜأ ذـؤؤؤؽ ٕن 

ؿُِؤؤؤؤؤؤٛ حل ؤؤؤؤؤؤؾ اـًؤؤؤؤؤؤّٛ وا؛ طؤؤؤؤؤؤٛ  ٔؤؤؤؤؤؤ  يتٌؤؤؤؤؤؤٙدر لّْؤؤؤؤؤؤٙ حلن ايبٍنؤؤؤؤؤؤقد لّْؤؤؤؤؤؤٙ ايبٙتريديؤؤؤؤؤؤٛ 

س زيؤؤـ اـؤؤديـ طٙ ؤؤديـ هور لؤؤـ وإشؤؤٙطرة، وـؤؤذـؽ ل لْٙتٌؤؤٛ ٕول لؤؤرة يتنؤؤؾ 

ًٙ، وحلضـ ؾص طُٓؽ اـٍنٛ ا ّؽ طٙصؿ؟  ـّدن  ٙتٌٓ

  ي ٔيؿ. لداخُٛ:

ؽحديٝ صقيؾ  ّٓل و ّٓؤف ل  ٙيؤٛ ايبوؤٙف ؾُؤٜ ـؤف: حلٔؤٙ حلراك تًؤتيِؾ  اـمٓخ:

ؿُِٛ حل ؾ اـًّٛ وا؛ طؤٛ ؿثؤ ًا ل  ُتؤؽ اـًؤّٛ، وحلٔؤٙ حلرى حلن تؤدع  ؤذه اـَُِؤٛ 

ًٙ، حل ًٙ حلي اـؤذيـ يتٌيؤقن ـًٌُٚ اـذي ذؿرتف نٌٔ ن  ذه اـَُِٛ ٓ تيّل حل ؾ اـًّٛ دٍ

اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ طؤؤؤىل لؤؤؤٙ جؤؤؤٙء ل اـًؤؤؤّٛ لؤؤؤـ اتٌؤؤؤٙع اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح، ٓ تيّؤؤؤل  ؤؤؤذه 
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ًٙ حل دًا  ٔ  تيّل إشٙطرة وايبٙتريديٛ، ؽٕٔؤٙ حلرى حلٓ تًؤتيِؾ  ؤذه  اـَُِٛ اصوالد

ًٙ  يؤؤد ايبّٙؾمؤؤٛ اـوقيُؤؤٛ وحلٔؤؤف تؤؤربحل لؤؤـ اإلخؤؤقان  اـَُِؤؤٛ ل  ُتؤؤؽ..  ؤؤذا ؿؤؤٙن صٌيؤؤ

ايبًُِع لّذ طػيـ سّٛ وحلٔف سٌُل اـيٍٓدة، وحلٔف يداؽع طّل ل ؼٌٓتل، وو  غ 

نخؤؤره.. ؽٍُؤؤٜ ـؤؤف  ؤؤذه اـَُِؤؤٛ، ؾؤؤٙل: حلٔؤؤٙ لؤؤٙ حلرى ذـؤؤؽ، ؾُؤؤٜ: ـؤؤؽ رحليؤؤؽ، ـَؤؤـ حلٔؤؤٙ 

ًٙ، ؾُؤٜ ـؤف: حلٔؤٙ أن حلٔنؤحؽ  ؤٕن ٓ  حلؾقل ـؽ أن حلٔنحؽ لؤـ ؾٌؤؾ حل ؤديٜ ـؤف رحليؤ

ـًؤؤّٛ وا؛ طؤؤٛ ّٕٔؤؤٙ حللرٔؤؤٙ حلن َُٔؤؤؿ اـّؤؤٙس طؤؤىل ؾؤؤدر تًؤؤتيِؾ  ؤؤذه اـَُِؤؤٛ حل ؤؤؾ ا

طٍؤؤؤقهلؿ، طؤؤؤىل ؾؤؤؤدر لٌؤؤؤٙ ِْٓؿ، ؽٕٔؤؤؤٜ طّؤؤؤدلٙ تًؤؤؤتيِؾ  ؤؤؤذه اـَُِؤؤؤٛ  يُّؤؤؤٙ ٔحؤؤؤـ 

ٔنؤؤؤدق آهتٙلؤؤؤٙت اـتؤؤؤل ؿّؤؤؤٙ ًٔؤؤؤِيْٙ، وؾؤؤؤٙل يل ل حلول فٙصٌتؤؤؤف  يؤؤؤٙي، حلٔؤؤؤف ُيٍّؤؤؤؾ 

ي  ـٓؽ طّل حلشٓٙء ؽال تندؾْٙ، ؽٙستي ـؽ  ذه اـَُِٛ  ق ؿُِٛ سٓٙسٓٛ اـٓقم، حل

ٓ تريؤؤؤؤؤد حلن تّتًؤؤؤؤؤٚ  غ دطؤؤؤؤؤقة س ؤؤؤؤؤٛ دتؤؤؤؤؤك ٓ يٍؤؤؤؤؤٙل حلٔؤؤؤؤؤٜ ـًؤؤؤؤؤٜ لؤؤؤؤؤـ اإلخؤؤؤؤؤقان 

ايبًؤؤُِع، حلٔؤؤٜ ـًؤؤٜ لؤؤـ بٙطؤؤٛ اـتحريؤؤر، ٕ ؤؤؾ اـًؤؤّٛ وا؛ طؤؤٛ.. و ؤؤذه ؿُِؤؤٛ 

 ِؤؤؤع ؿؤؤؤؾ  ؤؤؤٖٓء طؤؤؤىل لؤؤؤٙ  ٓؤؤؤّْؿ لؤؤؤـ اخؤؤؤتالف، حلٔؤؤؤٙ حلخمؤؤؤك حلن  ؤؤؤذه اـَُِؤؤؤٛ حلٔؤؤؤٜ 

و ٔ  حلٜٔ  وؼ ك يًتيُِْٙ هلذا اـٍند، و ذا ـٓس لـ حلسُقب اـًُػ اـنٙـح،

ؤؤؤَؽ ﴿طُٓؤؤؤؽ حلن تؤؤؤدطق  َؤؤؤؾ سادؤؤؤٛ و ؤؤؤذا ٓ يّؤؤؤٙل ؾقـؤؤؤف تيؤؤؤٙغ:  ٌِِٓؾ َر   اْدُع  َِغ َسؤؤؤ

 ِٛ َّ ؤؤ ًَ  اْاَ
ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَىؤؤ ؤؤ َِ َْ

 غ نخؤؤر أيؤؤٛ، يبؤؤٙ رنين حلّٔؤؤل أتٍُؤؤٜ  [125]النحررل:﴾ ِْٙاِ

لـ تٍديؿ رحليل  غ تٕؿٓد حلين حلٔٙ حلٔنحف  ذـؽ وطدين وطدًا ؾؤٙل: حلٔؤٙ سؤٕتٌّك  ؤذا 

رتى جؤؤقاب ذـؤؤؽ ل ايبجُؤؤٛ، ـَؤؤـ حلٔؤؤٙ  غ أن لؤؤٙ جؤؤٙءتّل وٓ جؤؤزء لؤؤـ  ؤؤذه وسؤؤ

ايبجُٛ  ّٓ  ؿٜٙٔ تٕتّٓل لـ ؾٌؾ حلجزاء لتٌرؾٛ، ؽْؾ لَّؿ لـ رحلى حل رًا يبثؾ  ذا 

 اـقطد؟

  ؾ  ق طِؾ  ّنٓحتف. لداخُٛ:
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 ؿٓػ؟ اـمٓخ:

 حلٔٙ ...  ٕن ٓ يرسؾ. لداخُٛ:

  َذا ييّل. اـمٓخ:

 ـَـ.. لداخُٛ:

 ٔيؿ؟ اـمٓخ:

ًٙ ـيُف حلطجٚ لـ ذـؽ شٓخّٙ. لداخُٛ:  رحليٜ شٓئ

  ٙه. اـمٓخ:

اّصُيٜ حلٔٙ ل ردُؤٛ حللريَؤٙ إخؤ ة طؤىل  ُؤٛ اـًؤّٛ طؤدديـ يٌحؤٝ  لداخُٛ:

 ؽْٓ  حتٜ طّقان اـنوريٛ.

 طجٓٚ..ة اـمٓخ:

 ٔيؿ. لداخُٛ:

 هبذا اـيّقان؟ لداخُٛ:

ًٙ، ويٌّؤؤؤل حتؤؤؤٜ  ؤؤؤذا اـيّؤؤؤقان  لداخُؤؤؤٛ: وجؤؤؤقد رء اسؤؤؤِف هبؤؤؤذا اـيّؤؤؤقان  ٙلؤؤؤ

ًٙ  غ بٙطؤؤٛ وٓ  غ دؤؤزب وحلٔؤؤٙ ؿؤؤذا وحلٔؤؤٙ ؿؤؤذا،  اـنؤؤوريٛ، ويٍؤؤقل: حلٔؤؤٙ   حلدع يقلؤؤ

ًٙ لؤؤـ  ييّؤؤل ؿؤؤؾ  ؤؤذا ؽٓؤؤف، ويؤؤرد طؤؤىل  يؤؤض ؾهؤؤٙيٙ اإلخؤؤقان ايبًؤؤُِع لؤؤٙ يؤؤذؿر جٌٙٔؤؤ

سؤؤؤ تف، ييّؤؤؤل ؿؤؤؤالم ل اآٍٍؤؤؤٛ ؼريؤؤؤٚ جؤؤؤدًاأ ٕٔؤؤؤف ييّؤؤؤل يَؤؤؤٙد يَؤؤؤقن لتؤؤؤقاترًا حلن 

طؤؤقة، ؽُؤؤ  يٌّؤؤل اسؤؤؿ اـنؤؤوريٛ  ؤؤذا حللؤؤر لؤؤٙ ؽٓؤؤف اـرجؤؤؾ صؤؤٙدٚ بٙطؤؤٛ ولؤؤّْٞ ود

 شؤؤَٙلأ ٕٔؤؤف  ؤؤق ٓ يؤؤٖلـ  فؤؤء اسؤؤِف اـنؤؤوريٛ، ـَؤؤـ  ذا لؤؤٙ يٌّؤؤل حلن يَؤؤقن  ؤؤق 
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ول طؤؤؤـ بٙطؤؤؤٛ حلو ؿؤؤؤذا، ؽّْؤؤؤٙ لقوؤؤؤع اـًرا ؤؤؤٛ، واهلل تيؤؤؤٙغ ٖرلؤؤؤٓس بٙطؤؤؤٛ حلو لًؤؤؤ

 حلطُؿ.

ؽٙخلالصؤؤؤؤؤؤٛ حلٔؤؤؤؤؤؤٙ ٓ حلرى اسؤؤؤؤؤؤتي ل  ؤؤؤؤؤؤذه اـَُِؤؤؤؤؤؤٛ ٕ ؤؤؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤؤؤـ حلسؤؤؤؤؤؤٙـٓٚ  اـمؤؤؤؤؤؤٓخ:

ع دٓٝ تريض ؿؾ صٙلٌٛ وؿؾ بٙطٛ لـ ايبًُِع، ؿؾ يٍقل ؿؤ  ؾُؤٜ اـًٓٙسٓ

ًٙ لـ اـذي يتربحل لـ أتًٙ  ـَُتٙب واـًّٛ؟ ٓ حلدد، ؽٗذًا حل ؾ اـًؤّٛ وا؛ طؤٛ  فنٌٔ

ؿؾ  ذه ا؛ طٙت اإلساللٓٛ اـٍٙلِٛ طىل وجف إرض،  ّٓ  حلن تٍؤقل حلٔؤٙ سؤٌُل 

اـؤذي جيِؤع ايبًؤُِع  حؤؼ،  ؽْق تيٌ  طـ اـيٍٓدة اـنؤحٓحٛ حلوًٓ وطؤـ اـتجِؤع

ًٙ حل ؿ يٍقـقن حلٔف  ذا ؾُّؤٙ ٔحؤـ سؤٌُٓقن  ؤذه ؿُِؤٛ تٌؤرق، وحلٔؤٙ  ولٙ حلذتؿ  ـْٓؿ نٌٔ

اـٍؤؤؤرنن اـَؤؤؤؤريؿ  حلسؤؤؤ ءاـرسؤؤؤؤقل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم ايبٌؤؤؤّرق،  ؤؤؤؤؾ لؤؤؤـ  حلسؤؤؤ ءحلؾؤؤؤقل لؤؤؤـ 

ق  ؤؤؤؤؤع ايبًؤؤؤؤؤُؿ و ؤؤؤؤؤع ر  اـٌرؾؤؤؤؤؤٙن، دٓؤؤؤؤؤٝ يٌؤؤؤؤؤرق  ؤؤؤؤؤع ااؤؤؤؤؤؼ واـٌٙصؤؤؤؤؤؾ، واـرسؤؤؤؤؤقل َؽؤؤؤؤؤ 

 ؤؤؤـ وحل ٓؤؤؤف  ؤؤؤ ذا؟  ٙإلسؤؤؤالم،  ؤؤؤذا لًؤؤؤُؿ و ؤؤؤذا ؿؤؤؤٙؽر، ؽِؤؤؤـ ايبػؤؤؤك، ؽؤؤؤرق  ؤؤؤع آ

ًٙ لؤؤؤؤّْٞ اإلخؤؤؤؤقان  حلسؤؤؤؤٙـٓٚ اّدطؤؤؤؤٙء ايبّحؤؤؤؤرف طؤؤؤؤـ اـَتؤؤؤؤٙب واـًؤؤؤؤّٛ ؿؤؤؤؤ  ؾُؤؤؤؤٜ نٌٔؤؤؤؤ

ُٜ لٙ حلؾقـف حلٔؤٙ طؤٙدة،  ؤؿ يٍقـؤقن  ِّ ػ، وحلضـ أن لٙ ؿ ٍّ ايبًُِع ؿتّؾ ّبع  ؿ  

ػ  ؤؤؤؿ ٓ  ٍٙؽؤؤؤٛ وٓ رء  ؤؤؤدـٓؾ ؿؤؤؤؾ  ؤؤؤذه اـًؤؤؤّع ٔحؤؤؤق سؤؤؤٌيع  ؤؤؤ ٍّ سؤؤؤّٛ حلو ّبؤؤؤع  ؤؤؤؿ  

ًٙ وطِؤؤؤؤؤالً    ٔؤؤؤؤؤع سؤؤؤؤؤّٛ واإلخؤؤؤؤؤقان ايبًؤؤؤؤؤُِقن ٓ يؤؤؤؤؤزدادون طُؤؤؤؤؤً  وؽْؤؤؤؤؤً  وصؤؤؤؤؤالد

 ٙإلسؤؤؤؤالم،  ذًا ٓ رء  ّؤؤؤؤٙك لؤؤؤؤـ اـثٍٙؽؤؤؤؤٛ، واـؤؤؤؤدـٓؾ حل ؤؤؤؤؿ جيِيؤؤؤؤقن  ؤؤؤؤع اـًؤؤؤؤٌُل 

واخلٌُل وايبذ ٚ واـنقل وو  غ نخؤره، ؿٓؤػ  ٗلَؤٙ ؿ حلن جيِيؤقا  ؤع  ؤذه 

ٌؤؤؤؤٙ ٓؿ ايبتيؤؤؤؤددة؟  ؤؤؤؤذا ـؤؤؤؤٓس ايبتّٙؾهؤؤؤؤٙت حتؤؤؤؤٜ رايؤؤؤؤٛ وادؤؤؤؤدة ؽْٓؤؤؤؤٙ اإلسؤؤؤؤالم  ٙيب

ًٙ  ذا ؿٙن اـٌّل صىل اهلل طُٓف، ونـف وسُؿ ؿٙن  ذا ؾٙم ينظ ل اـُٓؾ يٌتؤتح   سالل

صؤؤالة اـٍٓؤؤٙم  ؤؤدطٙء اـُْؤؤؿ رب جربالٓؤؤؾ ولَٓٙلٓؤؤؾ و هاؽٓؤؤؾ  غ حلن يٍؤؤقل: ا ؤؤدين 
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يبٙ اختُػ ؽٓف لـ ااؤؼ  ٗذٔؤؽ  ٔؤؽ هتؤدي لؤـ تمؤٙء  غ ساط لًؤتٍٓؿ،  ذا ؿؤٙن 

ااؤؤؼ اـؤذي اختُؤؤػ ؽٓؤؤف اـّؤٙس ؤحؤؤـ ٔريؤؤد  غ وُؤؤٚ لؤـ اهلل حلن هيديؤؤف رسؤقل اهلل ي

آخؤتالف ؿثؤ ًا وؿثؤ ًا جؤدًا اـٓؤقم،  ؤؿ ٓ ٔؤدطق اهلل  ِثؤؾ لؤٙ دطؤٙ  ؤف رسؤقل اهلل،  ؤؤؾ 

 ًٙ ٍٔر آختالف ؤٍقل  ًُٙن ااٙل تٙرة و ًُٙن ايبٍؤٙل تؤٙرة حلخؤرى لؤـ ؾُؤد طٙيبؤ

ًٙ، حللؤؤٙ اتٌؤؤٙع اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ ًٙ، ؽؤؤٙهلل ايبًؤؤتيٙن، وٓ  ـٍؤؤل اهلل سؤؤٙيب ًٙ لًّؤؤٓ ؽنؤؤٙر ًٔؤؤٓ

 دقل وٓ ؾقة  ٓ  ٙهلل.

شؤؤؤٍرة: شؤؤؤٓخّٙ اؤؤؤٙ يؤؤؤرى اإلًٔؤؤؤٙن ييّؤؤؤل أن وتتٌيؤؤؤف حلدؤؤؤقال ايبًؤؤؤُِع ل ؿؤؤؤؾ 

 الد ؤؤؤؤؿ يؤؤؤؤرى حلو ر ؤؤؤؤ   ؤؤؤؤدث لؤؤؤؤٙ سؤؤؤؤَٓقن لؤؤؤؤـ حللؤؤؤؤر ٓ حلؾؤؤؤؤقل لؤؤؤؤـ حللؤؤؤؤر ايبًؤؤؤؤُِع 

ًٙ لـ ؼ  ايبًُِع ل  تِيٙت ا يبًُِع، ا؛ طٙت ايبتٌرؾٛ ؽٍط، و ٔ  حليه

حلٔؤؤؤٙ حلضؤؤؤـ واهلل حلطُؤؤؤؿ حلٔؤؤؤف سؤؤؤٕٓيت يؤؤؤقم طؤؤؤىل اـّؤؤؤٙس حلن يٍؤؤؤٙل حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ وا؛ طؤؤؤٛ ٓ 

ًٙ حل ؤؤؾ  ـُراؽهؤؤٛ واـمؤؤٓيٛ واخلؤؤقارج وحل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ وا؛ طؤؤٛ ؽٍؤؤط، و ٔؤؤ  يٍؤؤٙل حليهؤؤ

اـًؤؤّٛ وا؛ طؤؤؤٛ ـًُِؤؤؤُِع وؼؤؤؤ  ايبًؤؤؤُِع  ؤؤؤدطقى حلٔؤؤؤف ٓ جيؤؤؤقز حلن ٌّٔؤؤؤذ  ؤؤؤٖٓء 

خؤقان ـّؤٙ وهلؤؿ لؤٙ ـّؤٙ وطُؤْٓؿ لؤٙ طُّٓؤٙ، وحلٔؤف اـذيـ ييٓمؤقن ل  تِيٙتّؤٙ ٕ ؤؿ  

جيٚ حلن يَقن  ّٙك التالف ٓ اختالف وحلن ـّٙ طدوًا حلؿرب لؤـ حلن ٔقجؤد اـٌرؾؤٛ حلو 

ٔزيد ؽْٓٙ وجيٚ طُّٓٙ حلن ٔجتِع طىل ؿُِٛ واددة وٓ هيِّٙ حلن يٍٙل  ذا ٔقاين 

 حلو  ذا لًُؿ ؽٗن اـديـ هلل وإرض ـُجِٓع.

 واـقصـ ـُجِٓع. اـمٓخ:

  ي ٔيؿ. اخُٛ:لد

 اهلل ايبًتيٙن. اـمٓخ:
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ـؤؤذـؽ ٔخُؤؤص  غ حلٔؤؤف ٓ ؽؤؤرق  ؤؤع لػؤؤك وؼؤؤ  لػؤؤك،  ؤؤع ٔقؤؤاين  لداخُؤؤٛ:

 وهيقدي و ع لًُؿ.

ـٍؤؤد جؤؤٙءين سؤؤٖال  ؤؤٙتٌل لؤؤـ اـؤؤِٓـ حلؿثؤؤر لؤؤـ لؤؤرة،  ؤؤؾ طّؤؤدي خوؤؤٙب  اـمؤؤٓخ:

ن اإلخؤؤقان ايبًؤؤُِع حتؤؤٙـٌقا لؤؤع اـٌيثٓؤؤع ولؤؤع  لوٌؤؤقع لرسؤؤؾ  ٙـٌؤؤٙؿس يٍؤؤقل: 

ٔٓع و ٙر قن اـًٌُٓع  ّٙك وييتؤربو ؿ حل ؤؿ يٌرؾؤقن اـنؤػ،  ؤذا اـؤذي اـيُ 

 تٍقـف.

  ذه يٙ شٓخ صقرة ا؛ريدة ... لداخُٛ:

و ٍٓؤؤٛ اـٌيؤؤٝ واإلصؤؤالح واـقدؤؤدوي اـّؤؤٙسي، دؤؤقل لػؤؤوع لٓثؤؤٙق  اـمؤؤٓخ:

 اـيِؾ، حلسِع اإلخقان ؽٍرة لِْٛ ل ايبٍٙل  ذا، واهلل ايبًتيٙن.

 ي خرب شٓخّٙ..  ذه لـ اـَرالٙت يٙ شٓخّٙ.واهلل حلٔٙ لٙ طّد لداخُٛ:

  ٙرك اهلل ؽٓؽ. اـمٓخ:

طؤؤظ دًؤؤـ:  ؤؤق تٕؿٓؤؤد يبؤؤٙ ذؿؤؤره شؤؤٓخّٙ  ؤؤذا ييّؤؤل ٍٔؤؤؾ ـُق ٍٓؤؤٛ اـتؤؤل  ؤؤل و ٍٓؤؤٛ 

اـتحؤؤٙـػ واتٌؤؤٙق وتيؤؤٙون سؤؤِق ٙ و ٍٓؤؤٛ اـٌيؤؤٝ واإلصؤؤالح.. اإلصؤؤالح اـؤؤظ  ؤؤق 

 دزب اإلخقان ايبًُِع  ّٙك ـٌُيٝ واإلصالح واـقددوي اـّٙسي.

 اهلل حلؿرب. اـمٓخ:

ًٙ وحتؤؤٜ  ؤؤذا ايبٍؤؤٙل  طؤؤظ دًؤؤـ: دؤؤقل لػؤؤوع لٓثؤؤٙق اـيِؤؤؾ اـًؤؤٓٙد.. صٌيؤؤ

ددث وٓ درج حللٙ اـويؤـ  ٙـًؤٌُٓع يؤٙ شؤٓخّٙ ؽٌؤل  ُؤٛ اإلصؤالح لؤٙذا يًؤِقن 

حتؤؤؤٜ طّؤؤؤقان: اـىؤؤؤٙ رة اـّجديؤؤؤٛ ل اـؤؤؤِٓـ  ؤؤؤع بؤؤؤقد اـتٌَؤؤؤ  طمؤؤؤقالٓٛ ااَؤؤؤؿ، 

 يـ، ولٕزق آٌٔراديٛ، وؼر ٛ اـتيٙلؾ.جرحلة اـٌتٓٙ، ادتَٙر اـٌْؿ،  ـًٙء أخر
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 اهلل حلؿرب. اـمٓخ:

 طظ دًـ: ل طدد نخر..  ذا  ق لّْجّٙ اـًٌُل.

 لٙ شٙء اهلل. اـمٓخ:

 ؤؤذا  ؤؤق لّْجّؤؤٙ اـًؤؤٌُل، وحللؤؤٙ حتؤؤٜ  ؤؤذه اـَُِؤؤٛ ؽحؤؤدث وٓ دؤؤرج،  لداخُؤؤٛ:

  ؾ ددث وؿؾ اارج لـ اـتٌُٓس واـتدـٓس، وٓ دقل وٓ ؾقة  ٓ  ٙهلل.

ًٙ حتؤؤٜ اـيّؤؤٙويـ اـؤؤظ  ؤؤؿ دٙصّْٓؤؤٙ يٍؤؤقل: ؽتحؤؤقا  ؤؤٙب  طؤؤظ دًؤؤـ: حلؾؤؤقل صٌيؤؤ

آجتْؤؤٙد ـُيؤؤٙصُع طؤؤـ نٓت اـٌحؤؤٝ ووؤؤقا ط آسؤؤتٌّٙط  ؤؤدطقى حتؤؤري اـؤؤدـٓؾ 

بؤؤؤٙـػ لؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ، ويٍؤؤؤقل: محؤؤؤؾ إلؤؤؤٛ طؤؤؤىل رحلي ليؤؤؤع واهتؤؤؤٙم ايبخؤؤؤٙـٌع 

ًؤع  ٙـٌدع ؽٓ  ؽٓف لتًؤع ـُّىؤر يّؤٙؾض ايبًؤُؽ اإلسؤاللل اـنؤحٓح، ؽَُِؤٛ ايبت

 ـُّىر  ذه طُ ٔٓٛ شٓقطٓٛ..

 يٖؽَقن.حلٔك : حلؾقل ؾٙتُْؿ اهلل شٍرة

 اهلل ايبًتيٙن. اـمٓخ:

 شٍرة: حلٔٙ حلؾقل شٓخّٙ ل ضّل  ؾ ل يٍّٓل.

 اطتٍٙدي. اـمٓخ:

: واطتٍؤؤؤؤؤؤٙدي ا؛ؤؤؤؤؤؤٙزم حلن  ؤؤؤؤؤؤذه ااُِؤؤؤؤؤؤٛ اـتؤؤؤؤؤؤل يمؤؤؤؤؤؤّْٙ حلوـئؤؤؤؤؤؤؽ ااز ٓؤؤؤؤؤؤقن شؤؤؤؤؤؤٍرة

ٍؤؤؤط حلرادوا حلن ير وؤؤؤقا وايبتَتُؤؤؤقن وٓ حلؾؤؤؤقل وؤؤؤد ؽَؤؤؤرة حلو طٍٓؤؤؤدة  ُِْؤؤؤٙ حلٔؤؤؤٙس ؽ

دؤؤٙض إلؤؤٛ   وؤؤْٓٙ وحلن يّجؤؤقا هبؤؤٙ اؤؤٙ  ؤؤل ؽٓؤؤف لؤؤـ اـؤؤرتدي ل اـيٍٙلؤؤد اـٌٙسؤؤدة 

وإ ٙصٓؾ ايبزيٌٛ، ؽٕؾقل ـٓس إلر يٍػ طّؤد  ؤذا ؽٍؤط و ٔؤ   ّؤٙك ييّؤل جٙٔؤٚ 
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يًٌّؤؤل حلن يُتٌؤؤٜ  ـٓؤؤف و ؤؤق جٙٔؤؤٚ ٌٔزؤؤ حتؤؤدث اـٍؤؤرنن اـَؤؤريؿ ل سؤؤقرة اـٌٍؤؤرة، 

ـْ حلَ ﴿
ـْ ِطّْؤؤِد َود  َؿثِؤؤٌ  ِلؤؤ

ًدا ِلؤؤ ؤؤ ًَ ًٙرا َد ؤؤ  ٌ ْؿ ُؿ ؤؤ َُ
ِد  ِيَ ِٔ ـْ َ ْيؤؤ

ْؿ ِلؤؤ َُ َٔ و ُرد  ْق َيؤؤ ؤؤ ـَ تَؤؤِٙب 
َِ ـْ ِؾ ا ْ ؤؤ

َ هَلُؤؤؿُ  ٙ َتٌَؤؤع  ِد َلؤؤ ـْ َ ْيؤؤ
ْؿ ِلؤؤ ِْ ؤؤ ًِ ٌُ ًٙ طؤؤـ ؾؤؤقم  [104]البقررر :﴾اْاَؤؤؼ   حَلٔ ؽْؤؤذه ؿؤؤ  ؾؤؤٙل اهلل حليهؤؤ

ؿْ ﴿صؤؤؤٙـح  ُْ ؤؤؤ ًُ ٌُ ْٔ ٙ حَل َْ َّتْ ٍَ تَْٓ ؤؤؤٙ َواْسؤؤؤ ُدوا هِبَ ْؤؤؤؿ جحؤؤؤدوا هبؤؤؤٙ ضؤؤؤٙ رًا ؽ [14]النمرررل:﴾َوَجَحؤؤؤ

ودٙر ق ٙ، وـَّْؿ ييُِقن حلن ااؼ ؽْٓٙ وـَّْؿ ٓ يريدون ذـؽ ٕ ؤؿ حلتؤقا لؤـ 

دًؤؤؤد، وؿؤؤؤؾ رء يرجؤؤؤك صؤؤؤالح ًٌٔؤؤؤف حلو ؿؤؤؤؾ  ًٔؤؤؤٙن يرجؤؤؤك صؤؤؤالح ًٌٔؤؤؤف  ٓ حلن 

 يَقن دٙسدًا.

 اهلل حلؿرب.. صدؾٜ .. صدؾٜ. اـمٓخ:

م يبؤٙ رحلوا دطقتؤف : اـْٓؤقد  ٔؤ  خؤٙـٌقا طؤـ حللؤر اـٌّؤل طُٓؤف اـنؤالة واـًؤالشٍرة

ت صدور اـّٙس وؾُقهبؿ وطٍقهلؿ وحلوؤحٜ هتؤدد وجؤقد اـْٓؤقد ؿٕلؤٛ ؿٙٔؤٜ لد

ًٙ  ؤؤٕن  تيؤؤٓش ل حلرض ا؛زيؤؤرة اـير ٓؤؤٛ، وحلٔؤؤٙ حلؾؤؤقل و ؤؤذا ييّؤؤل ؾُتؤؤف لؤؤـ زلؤؤـ حليهؤؤ

اإلسالم  ذا   يٌدحل و ذا   ييد  غ حلرض اـيرب لـ جديد و ٓل  ؤذه إلؤٛ ؿؤ  

م ٓ ُيرجؤؤك لؤؤـ حل ُؤؤف حلن يَقٔؤؤقا ؿؤؤ  ؿؤؤٙٔقا، ؽؤؤٗذًا ؿٙٔؤؤٜ طُٓؤؤف ل سؤؤٙـٌْٙ ؽؤؤٗن اإلسؤؤال

 ٔ  حلويت  ٖٓء طّدلٙ رحلوا  ذه اـؤدطقة تمؤٓع ل اـّؤٙس و فؤ ودؤد ٙ لؤـ ؼؤ  

ؾقة تىٙ ر ٙ ؿ  يٍقـقن، ولـ ؼ  جْد ؿٌ  يٌذـؤف اـّؤٙس  ٕ ؤدا ؿ و فؤ  ٓنؤ 

ولؤؤؤؤؤـ ؼؤؤؤؤؤ  تيّؤؤؤؤؤٜ وٓ لمؤؤؤؤؤٍٛ، وـؤؤؤؤؤذـؽ رحلوا  ؤؤؤؤؤٕن  ؤؤؤؤؤذه اـؤؤؤؤؤدطقة هتؤؤؤؤؤدد وجؤؤؤؤؤقد  ؤؤؤؤؤذه 

ًٙ لتهٙلّع طىل محٙوـٛ صِس  ذه اـدطقة ٓ إ ًٙ ؽٌْقا لمرتؿع لي دزاب بٓي

 ؾّدر اهلل وــ يَقن هلؿ اـٌقز واـٌالحأ ٕن اهلل تٌٙرك وتيٙغ تٌَؾ هبٙ.

 ييّل شٕ ؿ شٕن ر وس اـْٓقد وصّٙديد ؾريش، اهلل ايبًتيٙن. اـمٓخ:

 ح لًٙء.شٍرة: ؽدالً  يٙ  خقان حلٔنحَؿ  ٕن تٍر وا ايبيقذات صٌٙ

 ( 00: 21: 49/   699) اهلدى والنور /  
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 حٕه ضٕابط التبدٖع

قر، تؤؤؿ تًؤؤجٓؾ  ؤؤذا طؤؤحتؤؤٜ طّؤؤقان: ؾؤؤراءة ل ؿتؤؤٙب اـًؤؤٌٓؾ ـُمؤؤٓخ طؤؤدٔٙن طر

 ؤؤؤ ايبقاؽؤؤؼ ، اـتٙسؤؤع طػؤؤ لؤؤـ اـمؤؤْر 7373ايبجُؤؤس ل اـٓؤؤقم اـًؤؤٙ ع لؤؤـ شؤؤيٌٙن 

 م.7333إول 

 .ااِد هلل واـنالة واـًالم طىل رسقل اهلل لداخُٛ:

ـؤديّٙ  يؤض إسؤئُٛ ـيؤؾ ؽهؤُٓٛ اـمؤٓخ حلس طٌؤد اـؤرمحـ جؤزاه اهلل خؤ ًا يتَؤرم 

 طُّٓٙ  ٙإلجٙ ٛة

ن اإلسؤؤؤالم  اـًؤؤؤٖال إول:  ؤؤؤؾ يَِؤؤؤـ لؤؤؤـ  ؤؤؤٙب اـتيُؤؤؤٓؿ واـتؤؤؤدريس حلن ٍٔؤؤؤقل: 

طٍٓؤؤدة ولؤؤّْٞ وذييؤؤٛ وحلخؤؤالق اسؤؤتدًٓٓ  ؤؤٌيض اـّنؤؤقص لؤؤـ اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ 

َّؤؤٙ ِلؤؤ ﴿ؿٍقـؤؤف تيؤؤٙغ:  ُْ ؾ  َجَي ؤؤ َُ ٙـِ ًٙجؤؤ َْ ًٛ َوِلّْ َطؤؤ ْؿ ِذْ َُ  ؤؤؿ »: ¢وؾقـؤؤف  [41]المائررد :﴾ّْ

 ذا حلتؤٙؿؿ لؤـ »: ¢طؤـ اخلالؽؤٛ ل نخؤر اـزلؤٙن، وؾقـؤف   شتَقن طىل لّْٙج اـٌّقة

ًٙ: ا؛زء  شتروقن خٍُف وديّف ؽزوجقه ؽّْٙ يقجد طوػ اـَؾ طىل ا؛زء، وحلدٓٙٔ

 طىل اـَؾ، ؽْؾ يَِـ لـ  ٙب اـتدريس واـتٌنٓؾ ذؿر لثؾ  ذا؟

م حلن ينؤؤؤوُحقا طؤؤؤىل لؤؤؤٙ  ؤؤؤق لؤؤؤـ ايبيُؤؤؤقم ؾؤؤؤقل حل ؤؤؤؾ اـيُؤؤؤؿ: ـَؤؤؤؾ ؾؤؤؤق ـمؤؤؤٓخ: ا

وا وحلٔؤؤؤؤف ٓ لمؤؤؤؤٙدٛ ل آصؤؤؤؤوالح، ؽؤؤؤؤٗذا اصؤؤؤؤوُح ٔؤؤؤؤٙس طؤؤؤؤىل  يؤؤؤؤض اـتيؤؤؤؤٙ    شؤؤؤؤٙ

ًٙ،  ؾ ـيؤؾ ذـؤؽ  ًٙ  صالؾ وإـٌٙظ وؿٜٙٔ ٓ  ٙـػ اـػييٛ ؽال ٔرى لـ ذـؽ لٙٔي
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ُقم اـّحؤق واـقؤف ِقا اـّٙس طىل ؾدر طٍقهلؿ، ولٙ حلصقل اـٌٍف وطُ  لـ  ٙب ؿَ 

اؤؤٙ يًؤؤِك  يُؤؤقم أـؤؤٛ  ٓ لؤؤـ  ؤؤٙب آصؤؤوالح ـتًٓؤؤ  وصؤؤقل اـيُؤؤؿ  غ  هؤحؤؤق

 حلذ ٙن اـّٙس ٓ سٓ   يد حلن ضْرت اـًر ٛ  ٙيبًُِع.

ؽؤؤؤٗذا ؿؤؤؤٙن آصؤؤؤوالح ٓ بؤؤؤٙـػ اـػؤؤؤع ؽؤؤؤذـؽ لؤؤؤـ  ؤؤؤٙب اـتًٓؤؤؤ  طؤؤؤىل اـّؤؤؤٙس 

ض  ٙـقسؤؤؤؤؤؤٙلؾ اـتؤؤؤؤؤؤل حتؤؤؤؤؤؤدث ل  ؤؤؤؤؤؤذا اـزلؤؤؤؤؤؤٙن، وـَؤؤؤؤؤؤـ جيؤؤؤؤؤؤٚ حلن يالدؤؤؤؤؤؤظ حلن  يؤؤؤؤؤؤ

 آصوالدٙت  ٙـػ آصوالح اـػطل ؽحّٓذاك يًٌّل آ تيٙد طـ لثُف.

ّىر  غ لًٕـٛ و ل لثالً: ـٌىؤٛ اـَرا ؤٛ اسؤتيُِٜ ل  يؤض ؿتؤٚ اــٌٜ حل ّٙ 

اـٌٍف يبيّك اـتّزيف و ل ل اـٍؤرنن  ِيّؤك اـتحؤريؿ، ؽِثؤؾ  ؤذا آصؤوالح يًٌّؤل 

خٙـٌٛ ـُػييٛ ؽ  حلضؤـ حلدؤدًا آ تيٙد طّف، حللٙ  ذا اصوُح طىل حلـٌٙظ ٓ تق ؿ ايب

 لـ حل ؾ اـيُؿ يٍقل  يدم جقاز ٙ.

ًٙ ؽؤؤٓ  دؤؤدث لؤؤـ اـٌتّؤؤٛ ل  لداخُؤؤٛ: طّؤؤدٔٙ  يؤؤض اـٍقاطؤؤد يَِؤؤـ ٔنؤؤد ٙ هييؤؤ

 لًٕـٛ اـتٌديع ؽّيروْٙ طَُٓؿ..

 شٓخّٙ ل لًٕـٛ اـتٌديع ـف وؾٜ ... ؾُٓالً لـ حلجؾ ... ...  ذاً  لداخُٛ:

حلذصؤؤؤؤٛ دؤؤؤقل  ؤؤؤؤذا ايبقوؤؤؤقع اَؤؤؤؤـ  صٓؤؤؤؤٚة ًٔؤؤؤِع ٓ يَؤؤؤؤقن طّؤؤؤدك اـمؤؤؤٓخ: 

 ًِٔع؟

 ًٔجؾ أن حلو ٓ ًٔجؾ؟ لداخُٛ:

 سجؾ ـٓس  ّٙك لمَُٛ طّدي؟ اـمٓخ: 

اـٍٙطدة إوغ: حلن ايبٌتؤدع لْؤ  ؿٙٔؤٜ  دطتؤف لؤٙ   يؤٕت  ؤ  برجؤف  لداخُٛ:

ة وايبؤقآة وؼ  ؤٙ لؤـ دٍؤقق ق  خُؤ طـ اإلسالم ؽْق لًؤُؿ ـؤف دؤؼ اإلسؤالم لؤـ إُ 
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ؤؤؤَ  ﴿ٙ يؤؤؤزال لًؤؤؤًُ  داخؤؤؤالً ل طِؤؤؤقم اـّنؤؤؤقص ؿٍقـؤؤؤف تيؤؤؤٙغ: اإلسؤؤؤالمأ ٕٔؤؤؤف لؤؤؤ  ٔ ِ 

َقةٌ  ِلُّؤؤؤؤؤقَن  ِْخؤؤؤؤؤ ْٖ ُ ْؿ حَلْوـَِٓؤؤؤؤؤُٙء ﴿..  [10]الحجررررررات:﴾ايبْ ُْ ِلَّؤؤؤؤؤُٙت َ ْيُهؤؤؤؤؤ ْٖ ُ ِلُّؤؤؤؤؤقَن َوايبْ ْٖ ُ َوايبْ

و ذه ايبقآة ولّْٙ اـّقة لٍٓدة  ػوط ذطٓٛ ليروؽٛ لّْٙ:  [61]التوب :﴾َ ْيضٍ 

ًٙ ل  طٙٔتف طىل  دطتف يتٍقى هبذه ايبقحلن حلٓ  آة طىل حل ؾ اـًّٛ، وحلٓ تَقن سٌٌ

  غ ؼ  ذـؽ اٙ  ق لٌنؾ ل لهٙٔف.

 .. سجؾ  ذا؟.صٓٚة اـمٓخ: 

 ٔيؿ. لداخُٛ:

اآٍٍؤؤٛ حلن  ؤؤذا اـًؤؤٖال  ؤؤق جٓؤؤد وٓ يمؤؤؽ حلي طؤؤٙ  ل صؤؤحتف ـَؤؤـ  اـمؤؤٓخ: 

ًٙ حلن ٓ يَؤقن  ؤذا ايب ٌتؤدع لؤـ شؤٕٔف ـيُف يًٌّل حلن يهٙف  غ اـٍٓقد ايبؤذؿقرة نٌٔؤ

ًٙ حلن ٓ يَقن داطٓٛ ـٌدطتف.  آ تداع ل اـديـ حلوًٓ و ٙٔٓ

اـٍٙطدة اـثٙٔٓٛ: ؿ  حلٔف ـٓس ؿؾ لـ حلتك  ٌَر ؽْق ؿٙؽر وـٓس ؿؾ لـ  لداخُٛ:

حلتك  ًٌؼ ؽْق ؽٙسؼ، وـٓس ؿؾ لـ حلتؤك  جٙ ُٓؤٛ ؽْؤق جؤٙ ظ حلو جٙ ؤؾ، وؿؤذـؽ 

ًٙ طّ د حل ؾ اـًّٛ وا؛ طٛ  ع لؤـ ـٓس ؿؾ لـ حلتك  ٌدطٛ ؽْق لٌتدعأ ٕن  ِٛ ؽرؾ

وؾؤؤع ل اـٌدطؤؤٛ و ؤؤع لؤؤـ حلدؤؤدث اـٌدطؤؤٛ وتٌّٙ ؤؤٙ ودطؤؤٙ  ـْٓؤؤٙ، و ؤؤذا حللؤؤر لتٌؤؤؼ طُٓؤؤف 

 وـٓس  ٙ ّٙ محؾ تٌنُٓف.

 ؤؤؤؤق ؿؤؤؤؤذـؽ ٓ شؤؤؤؤؽ وٓ ريؤؤؤؤٚأ ٕن ؿثؤؤؤؤ ًا لؤؤؤؤـ حل ؤؤؤؤؾ اـيُؤؤؤؤؿ  ا؛ؤؤؤؤقاب:: مؤؤؤؤٓخاـ

واـٌهؾ يٍيقن  ًٌٚ اجتْٙداهتؿ ل  يض ايبخٙـٌٙت ـُػييٛ ؽْؿ  ٙتٌٙق حل ؤؾ 

ـيُؤؤؿ ٓ يٖاخؤؤذون طُْٓؤؤٙ وسؤؤقاء ؿٙٔؤؤٜ  ؤؤذه ايبخٙـٌؤؤٙت حلن يٍؤؤع ل اسؤؤتحالل لؤؤٙ ا

درم اهلل حلو ل حتريؿ لٙ حلدؾ اهلل، حلو حلن يٍع ل  دطٛ لؤٙ دام حلن ؿؤؾ ذـؤؽ وؾؤع لؤـ 
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 ؤؤذا اـيؤؤٙ   ٙجتْؤؤٙد لّؤؤف يٍنؤؤد  ؤؤف اـقصؤؤقل  غ ليرؽؤؤٛ ااؤؤؼ اـؤؤذي حلٔزـؤؤف اهلل طؤؤىل 

ّْٙيٛ حلخوؤٕ وٓ شؤؽ حلٔؤف ـؤٓس لؤٕزورًا ؾُٚ محِد طُٓف اـنالة واـًالم ـَّف ل اـ

 ؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤق لؤؤؤؤٕجقر حلجؤؤؤؤرًا وادؤؤؤؤدًا ؿؤؤؤؤ  جؤؤؤؤٙء ل ذـؤؤؤؤؽ ااؤؤؤؤديٝ اـنؤؤؤؤحٓح ايبؤؤؤؤروي ل 

 ذا دَؤؤؿ ااؤؤٙؿؿ ؽٙجتْؤؤد ؽٕصؤؤٙب ؽُؤؤف حلجؤؤران، »حلٔؤؤف ؾؤؤٙل:  ¢اـٌخؤؤٙري طؤؤـ اـٌّؤؤل 

 .شو ن حلخوٕ ؽُف حلجر وادد

ٌؤؤروع دون ر ايبجتْؤؤد ؽؤؤٓ   ذا حلخوؤؤٕ ل اـذَ ْيؤؤ ؾؤؤقن  ؤؤع حلن يُ ر  ٌَ و يؤؤض اـيُؤؤ ء يُ 

إصقل،  ذا اـتٌريؼ ٓ ٔجد ـف حلصالً وٓ دـٓالً ل اـَتٙب واـًّٛأ ٕن اـيُٛ  ق 

 لٙ حلن يٍند ااؼ ؽٕخوٕه ؽْق لٕجقر، حلو ٓ يٍند ااؼ ؽْؤق لؤٕزور وـؤق ؿؤٙن ل 

 اـٌروع دون إصقل.

ؽْؤؤؤذا اـَؤؤؤالم صؤؤؤحٓح جؤؤؤدًا وـيُؤؤؤف  ًؤؤؤـ حلن ٔؤؤؤدطؿ ذـؤؤؤؽ  ٙاؤؤؤديٝ اـؤؤؤذي رواه 

حلٔف رجالً اـ ؿٙن ؾٌَُؿ »حلس سيٓد اخلدري ريض اهلل طّف:  اـٌخٙري لـ دديٝ

ؿّؤٜ ـَؤؿ؟ ؾؤٙـقا: خؤ  حلب،  ٍب ديتف اـقؽٙة ؽجِع حلوٓده دقـف ؽٍٙل هلؤؿ: حلي حل

ًٙ شؤؤديدًا، ؽؤؤٗذا حلٔؤؤٙ لؤؤٜ  ؾؤؤٙل: ؽؤؤٗين لؤؤذٔٚ لؤؤع رس وـؤؤئـ ؾؤؤدر اهلل طؤؤظ ـٓيؤؤذ ّل طؤؤذا 

ؽُؤ  لؤٙت   شل ل اـٌحؤروا ٔنٌل ل اـريح ؤنٌر  ؾقين  ٙـّٙر  ؿ ذُ ر  ؽخذوين وَد 

ؽٍؤٙل اهلل »وا ٔنٌف ل اـريح واـّنػ أخؤر ل اـٌحؤر.. ر  ؾقه  ٙـّٙر وذَ ر  اـرجؾ َد 

ًٙ ؽَٙن،  ؿ ؾٙل اهلل طز وجؾ ـف: حلي طٌؤدية لؤٙ محُؤؽ  طز وجؾ ـذراتف: ؿقين ؽالٔ

 .شطىل لٙ ؽيُٜ؟ ؾٙل: يٙ ربة خمٓتؽ، ؾٙل: ؽٍد ؼٌرت ـؽ

ٌؤؤر ـؤؤف ذـؤؤؽأ ٕٔؤؤف   يَؤؤـ ؾٙصؤؤدًا اـٌَؤؤر ؽْؤؤذا رجؤؤؾ وؾؤؤع ل اـٌَؤؤر لؤؤع ذـؤؤؽ ؼ

ـَؤؤـ لؤؤؤـ  ؤؤؤقل تنؤؤقره ـُيؤؤؤذاب اـؤؤؤذي سؤؤٍُٓٙه  يؤؤؤدل اهلل طؤؤؤز وجؤؤؾ صؤؤؤدر لّؤؤؤف  ؤؤؤذا 

 اـٌَر، ؽُ  طُؿ اهلل طز وجؾ لٙ ل ؾٌُف ؾٙل اهلل ـف: ؾد ؼٌرت ـؽ.
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لؤؤـ  ّؤؤٙ اتٌؤؤؼ حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ طؤؤىل حلن اـٌَؤؤٙر اـؤؤذيـ لؤؤٙتقا ؿٌؤؤٙرًا و  تؤؤًٌُْؿ اـؤؤدطقة 

ٕن ااجؤٛ   تٍؤؿ طُؤْٓؿ، وـؤذـؽ ؽؤٗذا ؿؤٙن  ّؤٙك رجؤؾ طؤٙ  ؽْؿ ـًٓؤقا ليؤذ عأ 

لًؤؤؤُؿ حلخوؤؤؤٕ ل لًؤؤؤٕـٛ لؤؤؤٙ سؤؤؤقاء ؿٙٔؤؤؤٜ  ؤؤؤذه ايبًؤؤؤٕـٛ حلصؤؤؤقـٓٛ حلو طٍديؤؤؤٛ حلو ؿٙٔؤؤؤٜ 

ًٙ ؽؤؤٙهلل طؤؤز وجؤؤؾ ٓ يٖاخؤؤذه  ذا طُؤؤؿ لّؤؤف حلٔؤؤف ؿؤؤٙن ؾٙصؤؤدًا ليرؽؤؤٛ  ًٙ ؽرطٓؤؤ دَؤؤً  ذطٓؤؤ

 ااؼ، ؽْذا  ق ا؛قاب  ن شٙء اهلل.

ر، ٌ  ََ ؼ حلو يُ ً  ٌَ يُ  وؾ ... حلُ  َه ر حلو يُ جَ ـٓس ؿؾ لٌتدع هُيْ اـٍٙطدة اـثٙـثٛ:  لداخُٛ:

ًٙ ؾؤؤد ذؿر ؤؤٙ حل ؤؤؾ اـتحٍٓؤؤؼ لؤؤـ حللثؤؤٙل اإللؤؤٙم اـمؤؤٙصٌل واإللؤؤٙم ا ؤؤـ   ؤؤؾ  ن ـؤؤف ذوصؤؤ

 تِٓٓٛ طُْٓؿ رمحٛ اهلل ؽْؾ  ذا صحٓح؟

 ٔيؿ،  ذا صحٓح وسٌؼ ا؛قاب طّف. اـمٓخ: 

تٌؤؤؤدحل لؤؤؤـ  ؤؤؤدع اـقسؤؤؤٙلؾ  اـٍٙطؤؤؤدة اـرا يؤؤؤٛ: ـًٓؤؤؤٜ اـٌدطؤؤؤٛ سؤؤؤقاء، ؽْؤؤؤل لداخُؤؤؤٛ:

ًٙ وؿُْؤؤؤٙ  واـيؤؤؤٙدات  غ  ؤؤؤدع اـيٌؤؤؤٙدات وإؽَؤؤؤٙر وآطتٍؤؤؤٙدات و ن ؿؤؤؤٙن ؿُْؤؤؤٙ  ؤؤؤدط

 والـٛ وـَـ اـهالل يتٌٙوت ؿ  يتٌٙوت اـًٌؼ واـٌَر.

لؤٙ يًٌّؤل  دخٙهلؤٙ ل  ؤذا  .ٓ، لٙ يًٌّل  دخٙل اـيؤٙدات  ؤدع اـيٙديؤٛ.. اـمٓخ: 

 ايبجٙل.

  ذا ؾند  ٙـيٙدة تيٌدًا؟ لداخُٛ:

ًٛ و ٓ ؽٙـيؤؤؤٙدات ؿؤؤؤ  ؾؤؤؤٙل طُٓؤؤؤف  اـمؤؤؤٓخ:  ًٙ ؽٍٓؤؤؤده ؿتٙ ؤؤؤ  ؤؤؤذا ؾٓدتؤؤؤف أن حلٔؤؤؤٜ ـٌىؤؤؤ

اـيؤؤٙدات إلؤؤر ؽْٓؤؤٙ واسؤؤع جؤؤدًا، ـَؤؤـ  ذا لؤؤٙ   شحلٔؤؤتؿ حلطُؤؤؿ  ؤؤٕلقر دٔٓؤؤٙؿؿ»اـًؤؤالم: 

 ؾند هبٙ ؿ  ؾُٜ حلخ ًا اـتيٌد ؽحّٓئٍذ حلصٌحٜ طٌٙدة وخرجٜ طـ ؿق ٙ طٙدة.

 يٍند هبٙ لٙ يٍند  ٙـوريٍٛ اـػطٓٛ. اإللٙم اـمٙصٌل ؾٓد ٙ  ذا ؿٙن لداخُٛ:
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  ذا ؿٙن يٍند..؟ اـمٓخ: 

 هبٙ لٙ يٍند  ٙـوريٍٛ اـػطٓٛ. لداخُٛ:

 د؟ اـيٌٙدة.َن ٍْ  ذًا: لٙذا يُ  اـمٓخ: 

 اـيٙدات. لًٙلؾـَـ  ٙـًٌّٛ ـدصؾ ؼ   لداخُٛ:

حلٔؤؤٙ ٓ حلرى دػؤؤ اـيؤؤٙدة  ّؤؤٙ.. اـيٌؤؤٙرة.. حلطؤؤد طُّٓؤؤٙ اـيٌؤؤٙرة ل إخؤؤ ..  اـمؤؤٓخ: 

 سقاء لٙذا؟ ؿٙن إصقل حلو اـيٍٓدة حلو ل لٙذا؟

 ـًٜٓ اـٌدع سقاء.. لداخُٛ:

 صٓٚة ؿالم بٓؾ.. اـمٓخ: 

ؽْؤؤؤل تٌؤؤؤدحل لؤؤؤـ  ؤؤؤدع اـقسؤؤؤٙلؾ واـيؤؤؤٙدات  غ  ؤؤؤدع اـيٌؤؤؤٙدات وإؽَؤؤؤٙر  لداخُؤؤؤٛ:

ًٙ وؿُْٙ والـٛ، وـَـ اـهالل يتٌٙوت ؿؤ  يتٌؤٙوت  وآطتٍٙد، و ن ؿٙن ؿُْٙ  دط

 اـًٌؼ واـٌَر..

ٓ شؽ ل اـتٌؤٙوت، ـَؤـ اـٌدطؤٛ ل اـيؤٙدات  ذا تيٌؤد هبؤٙ دخُؤٜ ل  : اـمٓخ

 اـيٌٙدة.

  ذا ايبٍنقد صٓٚ. لداخُٛ:

وحلدَؤؤؤٙم ذـؤؤؤؽ لّقصؤؤؤٛ  نؤؤؤٙدٚ اـٌدطؤؤؤٛ وحلصؤؤؤقهلٙ وطُِؤؤؤف وديّؤؤؤف ودطقتؤؤؤف  ـْٓؤؤؤٙ 

ًٙ  ٙـٌدطٛ ًٌْٔٙ،  ذا.. ًٛ حليه  وخروجف طـ سٌٓؾ اـًُػ ل إصقل ولّقص

 صٓٚة ؾٓقد صحٓحٛ. اـمٓخ: 

اخلٙلًؤؤؤٛ:  ن حلدَؤؤؤٙم  ؤؤؤذه ايبًؤؤؤٙلؾ لؤؤؤـ اـتِٓٓؤؤؤز  ؤؤؤع ايبٌتؤؤؤدطع و ؤؤؤع  ُؤؤؤٛ:لداخ
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اـٌؤؤدع، ولؤؤٙ يُحؤؤؼ  ؤؤذـؽ ٓ ترجؤؤع  غ حلدؤؤداث إسؤؤّٙن  ؤؤؾ ترجؤؤع  غ حل ؤؤؾ اـيُؤؤؿ 

واـتٍقى اـذيـ  َِقن ل اـٌدطٛ وايبٌتدطؤٛأ ذـؤؽ ٕن ليىؤؿ حلدؤداث إسؤّٙن 

ـٌؤؤؤؤدع اـيٍديؤؤؤؤٛ، واـٌؤؤؤؤدع ؾؤؤؤؤقن  ؤؤؤؤع حلٔؤؤؤؤقاع اـٌؤؤؤؤدع وصٌٍؤؤؤؤٙت ايبٌتؤؤؤؤدطع ؽّْؤؤؤؤٙك ار  ٌَ ٓ يُ 

ايبّْجٓؤؤؤؤؤٛ، واـٌدطؤؤؤؤؤٛ ل اـيٌؤؤؤؤؤٙدة، واـٌدطؤؤؤؤؤٛ اإلوؤؤؤؤؤٙؽٓٛ، واـٌدطؤؤؤؤؤٛ آجتْٙديؤؤؤؤؤٛ، وٓ 

 يدرؿقن ايبنٙـح..

ٛ و يؤؤد ٙ اـٌدطؤؤٛ ٓؤؤحلوؤؤػ  غ اـٌدطؤؤٛ اإلوؤؤٙؽٓٛ حلو ؾٌُْؤؤٙ اـٌدطؤؤٛ اآٍٍ اـمؤؤٓخ: 

 اإلوٙؽٓٛ..

 ٔيؤؤؤؤؤؿ.. واـٌدطؤؤؤؤؤٛ آجتْٙديؤؤؤؤؤٛ وٓ يؤؤؤؤؤدرؿقن ايبنؤؤؤؤؤٙـح وايبٌٙسؤؤؤؤؤد وٓ لداخُؤؤؤؤؤٛ:

يٌِْؤؤقن لٍٙصؤؤد اـػؤؤييٛ اؤؤٙ  ؤؤق لٌنؤؤؾ ل لقاوؤؤع..  ؤؤع ؾقسؤؤع: ليّؤؤك اـٌدطؤؤٛ 

آجتْٙديؤؤٛ:  ؤؤل اـتؤؤل بتُؤؤػ طُْٓؤؤٙ حلصؤؤحٙب إصؤؤقل اـنؤؤحٓحٛ ولؤؤـ  ؤؤؿ حل ؤؤؾ 

ـالجتْؤؤٙد ولّؤؤٙصْؿ ؽْٓؤؤٙ ليتؤؤرب ؿؤؤٙختالؽْؿ ل صؤؤالة اـتًؤؤٙ ٓح وووؤؤع اـٓؤؤديـ  يؤؤد 

 اـرؽع لـ اـرؿقع طىل اـندر، و َذا..

رحل أن لؤـ ؿتٓؤٚ اـًؤٌٓؾ، ؽٕردٔؤٙ حلن ٔراجؤع  يؤض اـٍّؤٙط  ؤذا ٔحؤـ ٍٔؤ لداخُٛ:

اهلٙلؤؤؤٛ ؾٌؤؤؤؾ صٌٙطتؤؤؤفأ ّٕٔؤؤؤٙ ُٔؤؤؤزلْؿ  لؤؤؤٙ حلن يَؤؤؤقن ا ؤؤؤـ تِٓٓؤؤؤٛ لٌتؤؤؤدع حلو طٌؤؤؤد اهلل  ؤؤؤـ 

ًٙ ل لًٕـٛ صالة اـتًٙ ٓح.  ايبٌٙرك لٌتدط

 ٔيؿ. اـمٓخ: 

 ـذا  ذه دخُٜ ل لًِك.. لداخُٛ:

 ٓ  ذه وٓ  ذه واردة. اـمٓخ: 

 ٔيؿ. لداخُٛ:
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 ّؤؤؤؤٙ  ٙـًّؤؤؤؤٌٛ ـٍهؤؤؤؤٓٛ ووؤؤؤؤع اـٓؤؤؤؤديـ طؤؤؤؤىل اـنؤؤؤؤدر  يؤؤؤؤد  ...شؤؤؤؤٓخّٙ ل  خُؤؤؤؤٛ:لدا

حل ق دؤٙزم رد طؤىل لؤٙ ؾؤد  ٙاـرؿقع، ييّل: ل  اإلشٙرة اـقاردة  ّٙ اـتل ذؿر ٙ حلخقٔ

يٌْؿ لؤـ ؿاللَؤؿ ل اـنؤٌٛ حلن  ؤذه  دطؤٛ وؤالـٛ حلٔؤف يُؤزم لّْؤٙ طّؤد  يؤض اـّؤٙس 

ؿ ل لؤرة ؿؤٙن جؤٙء حلدؤد ُ ؤ ََ خّٙ تَ حلٔف لثالً اـمٓخ طٌد اـيزيز حلو ؿذا.. و ذا ؿالم شٓ

اإلخؤؤؤقة اـِّٓٓؤؤؤع ل  ٓؤؤؤٜ اـؤؤؤدؿتقر  ٙسؤؤؤؿ ؽٓنؤؤؤؾ، وتَُؤؤؤؿ حلسؤؤؤتٙذٔٙ صؤؤؤقيالً ل  ؤؤؤذه 

 ايبًٕـٛ حلٔف ٓ يُزم ااَؿ  ٙٓ تداع طىل صٙدٌْٙ  ذا ؿٙن  تْدًا و غ نخره.

 و ذا لهِـ ل  يض إسئُٛ اـًٙ ٍٛ، ٔيؿ. اـمٓخ: 

سؤٕل سؤ دٛ اـمؤٓخ طٌؤد اـيزيؤز جؤزاه اهلل ٙيبّٙسؤٌٛ حلراد  يؤض اـّؤٙس   لداخُٛ:

 خ  ل لثؾ  ذا ايبٍٙم ؽذؿرؿؿ ل ايبذيٙع  َؾ خ ..

 جزاه اهلل خ . اـمٓخ: 

وذؿؤؤر حلَٔؤؤؿ لؤؤـ حلٔنؤؤٙر اـًؤؤّٛ ولؤؤٙ ٔقؤؤت اـًؤؤّٛ  ِثؤؤؾ لؤؤٙ ٔقؤؤ ق ٙ » لداخُؤؤٛ:

خؤذ ٖوحلَٔؿ لـ حل ؾ آجتْٙد و  ييؤرج طؤىل  ؤذه اـَُِؤٛ وؾؤٙل ـَؤؾ رحليؤف وؿؤؾ ي

 .شك، و ذا يدل طىل  لٙلتف وصدؾفرْت لـ ؾقـف ويُ 

 لٙ شٙء اهلل. اـمٓخ: 

ًٙ  د  َيؤؤؤ اـًٙدسؤؤؤٛ: حلن لؤؤؤذ ٚ  لؤؤؤٙم لؤؤؤـ حللِؤؤؤٛ اـًؤؤؤُػ حلو ؾؤؤؤقًٓ ـؤؤؤف ٓ يُ  لداخُؤؤؤٛ: ديّؤؤؤ

 ـدلٛ..

 ؿٓػ؟ اـمٓخ: 

ًٙ ـدلؤؤؤٛ، وٓ  لداخُؤؤؤٛ: حلن لؤؤؤذ ٚ  لؤؤؤٙم لؤؤؤـ حللِؤؤؤٛ اـًؤؤؤُػ حلو ؾؤؤؤقًٓ ـؤؤؤف ٓ ييؤؤؤد ديّؤؤؤ

ًٙ و ًٙ هلؤؤؤؤٙ ؽهؤؤؤؤالً طؤؤؤؤـ حلن يَؤؤؤؤقن طٙيبؤؤؤؤ  ؾويؤؤؤؤلليؤؤؤؤٙسًا  ٓ حلن يٍؤؤؤؤقم طُٓؤؤؤؤف دـٓؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤذ ٌ
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اـثٌؤؤؤقت واوؤؤؤح اـدٓـؤؤؤٛ حلو  بؤؤؤٙع لتؤؤؤٍٓـ، ودَٙيؤؤؤٛ روايؤؤؤٛ طؤؤؤـ  لؤؤؤٙم ل لٌتؤؤؤدع ٓ 

..ًٙ ٓ يورد ذـؽ ااَؿ طىل ؿؾ لٌتدع ؿذا ؾؤٙل ؾؤٙلع  .تيدوا حلن تَقن دًَ  طّٓٓ

 .ايبٌتدطع واـًٙـع شٓخ اإلسالم رمحف اهلل ل اـٌتٙوى..

 لٙ شٙء اهلل. اـمٓخ: 

ؾؤؤؤٙل: وؿثؤؤؤ ًا لؤؤؤـ حلجق ؤؤؤٛ اإللؤؤؤٙم حلمحؤؤؤد وؼؤؤؤ ه لؤؤؤـ إلِؤؤؤٛ خؤؤؤرج طؤؤؤىل  اخُؤؤؤٛ:لد

ًٙ يبيؤؤع ؾؤؤد طُؤؤؿ دٙـؤؤف، ؽؤؤٗن ٖسؤؤٖال سؤؤٙلؾ ؾؤؤد طُؤؤؿ ايبًؤؤ ول دٙـؤؤف، حلو خؤؤرج خوٙ ؤؤ

 ًٙ ًٙ  -سؤؤٌحٙن اهلل  ؤؤذا اإللؤؤٙم ؿٕٔؤؤف  ؤؤع حلضْرٔؤؤٙة  –حلؾقالؤؤ ًٙ جيُؤؤقا  ؤؤذا طٙلؤؤ ؽؤؤٗن حلؾقالؤؤ

 ؽٙستيُِقا لـ اهلجر واإلَٔٙر لٙ   يٖلروا ..

 اهلل حلؿربة لٙ شٙء اهللة  لٙم يٙ سٓدي  لٙمة رمحف اهلل. ـمٓخ: ا

طقن و ؤؤؤل صٙلٌؤؤؤٛ جديؤؤؤدة ل  ؤؤؤذه إلؤؤؤٛ، ؾؤؤؤٙـقا: ٌؤؤؤد  ـَؤؤؤـ ؾؤؤؤٙل هلؤؤؤؿ ايبُ  لداخُؤؤؤٛ:

 ترتؿقن اإللٙم حلمحد وتٕتقن  غ ا ـ تِٓٓٛ؟ 

 اهلل هيدهيؿ. اـمٓخ: 

ع لـ رء زَ ّْ ن اـرؽؼ ٓ يَقن ل رء  ٓ زأف وٓ يُ حلاـٍٙطدة اـثٙلّٛ:  لداخُٛ:

ؤؤؤؤؤؤ َْ  ٓ شؤؤؤؤؤؤٙٔف..  ن اـرؽؤؤؤؤؤؤؼ لوُؤؤؤؤؤؤقب ل ؿؤؤؤؤؤؤؾ رء دتؤؤؤؤؤؤك لؤؤؤؤؤؤع اآقأؤؤؤؤؤؤٙت، وااِ  َِ ٛ

لؤؤؤؤٕلقرون هبؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤع ؿؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤدطق ول ؿؤؤؤؤؾ دطؤؤؤؤقة واـَُِؤؤؤؤٛ اـوٌٓؤؤؤؤٛ ادودؤؤؤؤٛ لؤؤؤؤع ؿؤؤؤؤؾ 

ًٙ حلو د  قَ فٙصٚ، سقاء ؿٙن لُ  ًٙ وسؤقاًء ؿؤٙن هيقديؤ ًٙ حلو لًًُ  لٌتؤدط ًٙ حلو طٙصٓ دًا تٍٓ

ًٙأ ٕن  ِؤؤٛ ؽؤؤر ًٙ حلو  قسؤؤٓ ق  ؤؤع اـؤدطقة و ؤؤع إلؤؤر  ؤؤٙيبيروف واـّْؤؤل طؤؤـ ٔقؤأٓ

 ايبَّر، و ِٛ ؽرق  ع اـدطقة و ع ا؛ْٙد.

 ّؤؤؤٙ لؤؤؤٙ حلدري  ذا ؿؤؤؤٙن يًٌّؤؤؤل حلن ووؤؤؤع اسؤؤؤتثّٙء وٓ  ؤؤؤد، حلو حلٔؤؤؤٜ تيّؤؤؤل  اـمؤؤؤٓخ: 
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آستثّٙء لقجؤقد ل إلؤر  ؤٙيبيروف واـّْؤل طؤـ ايبَّؤر، حلو  ؤذا آسؤتثّٙء ـؤٓس 

.. ًٙ  .ؿٙؽٓ

 لر  ٙيبيروف واـّْل طـ ايبَّر.ٓ، يمِؾ إ لداخُٛ:

حلؾند: اـُعة  ؾ  ق حللر لوؤرد لًؤتِر ل ؿؤؾ حللؤر، و ٓ  ّؤٙك حلدؤقال  اـمٓخ: 

 ؾد تَقن ااَِٛ ترك اـُع واستي ل اـمدة.

 يَِـ حلن ٍٔقل: ـَؾ لٍٙم لٍٙل. لداخُٛ:

 ذا ؾندي، ؽال  د لـ  شٙرة  غ آسؤتثّٙء ييّؤل: دٓؤّ  ٔتؤذؿر  يؤض  اـمٓخ: 

واـقؾؤؤؤٙلع اـتؤؤؤل وؾيؤؤؤٜ لؤؤؤـ اـرسؤؤؤقل طُٓؤؤؤف اـنؤؤؤالة واـًؤؤؤالم ؽْٓؤؤؤٙ شؤؤؤدة،  إدٙديؤؤؤٝ

ويٌَل  ٙـتيٌ  طـ ذـؽ دديٝ اـًٓدة طٙلمٛ ايبروي ل صحٓح اـٌخٙري اـذي 

ليّٙه ٓ حلذؿؤر أن اـٌُؤظ ـَؤـ سؤتذؿر ااؤديٝ اـؤذي ؽٓؤف:  ذا أتَْؤٜ محؤٙرم اهلل 

 .  يٍػ حللٙلف رء ..

 اً ٙر حلينؤؤمهٙ لؤؤٙ   يَؤؤـ   ؤؤً ، ؽؤؤٗذيـ ٓختؤؤخؤؤ  رسؤؤقل اهلل  ؤؤع حللؤؤر لؤؤٙ» لداخُؤؤٛ:

 ٓ  ـف  ٓ اهلل..  شؿٙن   ً  ؿٙن ..

 ؽٓف  ذه اـيٌٙرة: ؽٗذا أتَْٜ محٙرم اهلل.. اـمٓخ: 

 ..شلٙ أتٍؿ ـًٌّف ؾط ؽٗذا أتَْٜ محٙرم اهلل» لداخُٛ:

 ؤؤؤؤذا  ؤؤؤؤقة  ؤؤؤؤذه ؽْٓؤؤؤؤٙ شؤؤؤؤدة، اـمؤؤؤؤدة ل ووؤؤؤؤيْٙ دَِؤؤؤؤٛ.. ل محُْؤؤؤؤٙ  اـمؤؤؤؤٓخ: 

الً اـٍنٛ اـتل روا ٙ اإللٙم حلمحد ل لًّده لـ دديٝ طٌد اهلل دَِٛ.. ؿذـؽ لث

لؤؤٙ شؤؤٙء اهلل وشؤؤئٜ يؤؤٙ » ؤؤـ طٌؤؤٙس دٓؤؤّ  خوؤؤٚ طُٓؤؤف اـًؤؤالم وؾؤؤٙم رجؤؤؾ ـٍٓؤؤقل ـؤؤف: 

 ؤؤذا  ؤؤال شؤؤؽ اـّؤؤٙس   شرسؤؤقل اهللة ؾؤؤٙل: حلجيُتّؤؤل هلل ٔؤؤدًا؟ ؾؤؤؾ: لؤؤٙ شؤؤٙء اهلل ودؤؤده
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اـمؤؤدة اـتؤؤل صؤؤدت اـؤؤذيـ يوؤؤردون اسؤؤتي ل اـُؤؤع وااَِؤؤٛ ٓ ييجؤؤٌْؿ لثؤؤؾ  ؤؤذه 

لّؤؤف طُٓؤؤف اـًؤؤالم ل لثؤؤؾ  ؤؤذه ااٙد ؤؤٛأ ـؤؤذـؽ ٓ  ؤؤد لؤؤـ ـٌؤؤٜ اـّىؤؤر  غ لثؤؤؾ  ؤؤذا 

 د ٙ وتهٌْٓٙ.ق  ًَ آستثّٙء ؽُيُؽ تُ 

ًٙ وتيٍُؤقن  لداخُٛ: طٍُٜ.. ذؿر ل اـَتٙب ًٌٔف  يض اـٍقاطؤد ٍٔقهلؤٙ هييؤ

 طُْٓٙ..

 تٌهؾ. اـمٓخ: 

 ٙستْؿ اـًٓٙسٓٛ اـػطٓٛ.. ن  دف اإلسالم  ق  دايٛ اـّٙس  ؿ سٓ لداخُٛ:

 صٓٚة  ق ؿذـؽ.. اـمٓخ: 

ُمؤؤؤؤؤٌٙب تر قيؤؤؤؤؤٛ تٍؤؤؤؤؤقل:  ذا َدَِؤؤؤؤؤٜ ُدَِؤؤؤؤؤٜ، و ذا دطؤؤؤؤؤقت ـؾٙطؤؤؤؤؤدة  لداخُؤؤؤؤؤٛ:

ًٙ حلو خوؤؤٕ ٓ  ؤؤد حلن حتؤؤٙؿؿ طُٓؤؤف  حلجؤؤرت، ؽِْؤؤ  ؿؤؤٙن دَِؤؤؽ طؤؤىل أخؤؤريـ صؤؤقا 

 وتًٕل طّف، وحللٙ اـدطقة ؽِٕجقر طىل ؿؾ دٙل..

ن  ٙإلبؤؤٙل، واـَؤؤالم طؤؤـ ايبًؤؤُِع اـٍٙطؤؤدة اـثٙٔٓؤؤٛ: اـَؤؤالم طؤؤـ اـٌَؤؤٙر يَؤؤق

 وحلدقاهلؿ يَقن  ٙـتٌنٓؾ.

َالم طـ اـٌَؤٙر يَؤقن  ٙإلبؤٙل ـؤٓس اــَـ  ذا ؽٓف ٔىر.. اإلبٙل  اـمٓخ: 

 دالً  ..

ؤؤؤ  ؤؤؤذه ؿٍٙطؤؤؤدة ـَؤؤؤـ ٓ  ؤؤؤٕس حلن يُ  لداخُؤؤؤٛ: ًٙ لؤؤؤرة حلو لؤؤؤرتع.. ـَؤؤؤـ َّ ثْ تَ ًْ ك حلدٓٙٔؤؤؤ

ٙ ر ايبًؤؤؤُِع.. ؿؤؤؤؾ ؿٍٙطؤؤؤدة طٙلؤؤؤٛ حلٔؤؤؤف ٓ يًتٌنؤؤؤؾ ؿؤؤؤؾ رء طؤؤؤـ اـٌَؤؤؤٙر طؤؤؤىل لّؤؤؤ

رء طّْؿ.. طـ حلدقاهلؿ  حٓٝ يًُٚ  ذا طـ حلدقال ايبًُِع ؽَٓؤقن اـًٙـؤٚ 

آستٌنؤؤؤؤٙل طؤؤؤؤـ حلدؤؤؤؤقال اـٌَؤؤؤؤٙر ولؤؤؤؤٙ يٌيُقٔؤؤؤؤف ولؤؤؤؤٙ يَٓدؤؤؤؤؤف ـًُِؤؤؤؤُِع، ويًّؤؤؤؤك 
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 اخلوٓٚ اـذيـ يًِيقن اخلوٚ و ؿ حل ؾ..

ٓ  ؤؤد لّْؤؤٙ ويمؤؤير ؿؤؤؾ  اً ٔيؤؤؿ، ـَؤؤـ حلٔؤؤٜ يؤؤٙ حلسؤؤتٙذة  ؤؤؾ حلٔؤؤٜ تهؤؤع ؾٓؤؤقد اـمؤؤٓخ: 

 ٙدٝ  يورهتٙ، حللٙ دّٓ  تهع اـٍٙطدة و ل لوٍُٛ لٙ ؽْٓٙ  ذه اـٍٓؤقد ؽْؤل ؾؤد 

 تٌْؿ اـًٙلع خالف لٙ تٍند.

 ذدٜ اـٍٙطدة طىل اـقجف اـذي ذؿرٔٙ، ـَـ فتق ٙ.. لداخُٛ:

 صٓٚة ذدٜ حتتْٙ؟ اـمٓخ: 

ًٙ، ذؿرت وذدٜ حتتْٙ. لداخُٛ:  ٔيؿ، صٌي

 خ ًا  ن شٙء اهلل. اـمٓخ: 

تيرض خؤؤالل طػؤؤة دؾؤؤٙلؼ ؽٍؤؤط  ن شؤؤٙء اهلل  يؤؤض حلصؤؤقل اـوٙلٌؤؤٛ ًٔؤؤ لداخُؤؤٛ:

 ايبّنقرة حلو حل ؾ اـًّٛ وا؛ طٛ، حلو حلصحٙب لّْٞ اـًُػ اـنٙـح..

لؤؤـ حلصؤؤقل حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ وا؛ طؤؤٛ حلو  ؤؤذه اـوٙلٌؤؤٛ إصؤؤؾ حلو اـتًِؤؤؽ  ٙإلسؤؤالم 

ًٙ دون  زلؤؤٛ  ؤؤع حلصؤؤقل وؽؤؤروع وسؤؤّـ وواجٌؤؤٙت وؼؤؤ  ذـؤؤؽ اؤؤٙ ًٔؤؤِيف حلو  بٓيؤؤ

ٌؤؤؤٙب  غ ؼؤؤؤ  ذـؤؤؤؽ اؤؤؤؤٙ ًٔؤؤؤِع طؤؤؤىل حلن ل اإلسؤؤؤالم تؤؤؤدرج و ؤؤؤؤذا رء ؾمؤؤؤقر وـ

  ٙـًٌّٛ ـُيِؾ وإخذ  ٙإلسالم بُٛ رء نخر.

 تٍند اـتدرج ل اـدطقة. اـمٓخ: 

ول اـيِؤؾ  ذا دخؤؾ اـرجؤؾ اإلسؤؤالم.. ٔيؤؿ، حلن ٔؤدطق اـٌَؤٙر ٔؤؤًٌُْؿ  لداخُؤٛ:

 اإلسالم بُٛ ـَـ ٓ  ٕس  ٙـتدرج ليْؿ طىل دديٝ ليٙذ.

 ل اـدطقة. ٓخ: اـم
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 ل اـدطقة؟ لداخُٛ:

 ٔيؿ. اـمٓخ: 

ـَـ  ذا رجؾ حلراد حلن يٌدحل  ؤق اـيِؤؾ  يؤد دطقتؤف لؤـ اـٌَؤٙر يٌؤدحل حلوًٓ  لداخُٛ:

 غ  ه ٙـتقدٓد.. ؽْق  ٙـًٌّٛ ـَـ دطقة.. ـَـ  ٙـًّؤٌٛ ـُؤداخؾ ل اإلسؤالم ٔؤدطق

ّؤؤل: مهؤؤٙ اإلسؤؤالم ؽِؤؤـ طُِؤؤف  ؤؤق يٌٍؤؤؾ اـتقدٓؤؤد،  ؤؤؿ لؤؤـ طُِؤؤف اـنؤؤالة و َؤؤذا، يي

 وادد.

  ذا دطل اـَٙؽر  غ اإلسالم  ٙـتدرج.. اـمٓخ: 

ًٙ.. لداخُٛ:  صٙر اـيِؾ  ٙـتدرج تٍُٙلٓ

ٓ، ـٓس ذط، ييّل: ايبدطق اـذي استجٙب ـدطقة اإلسالم ـٓس لـ  اـمٓخ: 

اـؤؤالزم حلن ٌٔؤؤرض طُٓؤؤف اـتؤؤدرج.. ٔحؤؤـ ٌٔؤؤرض طؤؤىل حلًٌٔؤؤّٙ حلن تَؤؤقن دطقتّؤؤٙ طؤؤىل 

ؾ دطقة اإلسالم ودطقة اـتقدٓد ٌ  ٍَ ـَـ  ذا اـذي تَ  دديٝ ليٙذ اـذي حلذت  ـٓف،

وحلراد حلن يتقسع ل اـيِؾ  ٙإلسؤالم  ؤع اـٌؤرالض و ؤع لًؤتحٌٙت ولّؤدو ٙت، ٓ 

 ..ٍٔقل ـف: ٓ، اطِؾ ل اـٌرالض.

 ... لداخُٛ:

  ذًا ل اـدطقة. اـمٓخ: 

ق إصؤؤؾ اـثؤؤٙين.. ٔيؤؤؿ، اـؤؤدطقة  غ اـتقدٓؤؤد حلوًٓ واـتًِؤؤؽ  ؤؤٕٙخال لداخُؤؤٛ:

.ًٙ ٓٔٙ  

ًٙة واـيٌٙدات؟ة اـمٓخ:   اـتًِؽ  ٕٙخالق  ٙٔٓ



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

703 

ٔيؿة  ّٙ ـٌتّٙ اـّىر  غ لًٕـٛ لِْٛأ ٕن  يض اـّؤٙس يىّؤقن، ذؿرٔؤٙ  لداخُٛ:

 ؤؤذا ل اـتٌنؤؤٓؾ ٓ  ؤؤد لؤؤـ  ؤؤذا وذؿرٔؤؤٙ ؾٙطؤؤدة حتؤؤٜ  ؤؤذا إصؤؤؾ و ؤؤل:  صؤؤالح 

 طٍٙلد اـّٙس و صالح طٌٙداهتؿ وحتًع سُقؿْؿ. حتنحٓ

 صٓٚة اـمٓخ: 

ؾّٙ  ع ر  صٓٚة إصؾ اـثٙـٝ: ديّّٙ ديـ اتٌٙع ٓ ديـ ؽَر وا تداع، وؽَ  داخُٛ:ل

ٔؤٙ  ؤف  ٙـَتؤٙب واـًؤّٛ  ؤذا رْ لِ اـٌَؤر اـؤذي بؤٙـػ اـَتؤٙب واـًؤّٛ واـتٌَؤر اـؤذي حلُ 

 رء وذا رء نخر.

 حلؿٓد. اـمٓخ: 

ًٙ  ّؤؤٙك تٌنؤؤٓؾ ل  ؤؤذا  لداخُؤؤٛ: صٓؤؤٚة إصؤؤؾ اـرا ؤؤع: اـًؤؤِع واـوٙطؤؤٛ، وصٌيؤؤ

 ٓ بٌك طىل حللثٙـَؿ.ايبٍٙم 

إصؾ اخلٙلس:  ذا صح اـٍّؾ سُؿ اـيٍؾ، وؾُّٙ: حلو شؤْد.. وسؤُؿ وجؤدٔٙ ٙ 

 حل ُغ لـ شْد، حلو حل   وادد.

 ٓ اسف طـ ؿُِٛ شْد. اـمٓخ: 

 اسف..  ذا صح اـٍّؾ سُؿ اـيٍؾ. لداخُٛ:

 ٔيؿ. اـمٓخ: 

قل:  ذا ورد ؾُّٙ:  ؤذه اـٍٙطؤدة وسؤط  ؤع ؾٙطؤدتع وؤٙـتع، إوغ تٍؤ لداخُٛ:

اـٍّؤؤؤؤؾ دَؤؤؤؤؿ اـيٍؤؤؤؤؾ ؽْؤؤؤؤؿ بتٌُؤؤؤؤقن ليّؤؤؤؤٙ ل لًؤؤؤؤٕـتع: إوغ:  ذا ورد اـٍّؤؤؤؤؾ، ٓ 

 ينححقن وٓ يهيٌقن، واـثٙين: جييُقن اـيٍؾ دًَ  و ذه صريٍٛ ايبيتزـٛ.
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 ٔيؿ. اـمٓخ: 

واـٍٙطدة اـثٙٔٓٛ اـهٙـٛ ل اـوؤرف أخؤر:  ذا ورد اـٍّؤؾ  وؤؾ اـيٍؤؾ،  لداخُٛ:

 ـمٓيٛ.و ل لٙ ييتِد طُٓف ا

 ـَـ حل ّٙك حلدد يٍقل:  وؾ اـيٍؾ؟ اـمٓخ: 

  ؿ  َذا.. لداخُٛ:

 :  ذا ورد إ ر  وؾ اـّىر.نٓ،  ق يٍقـق اـمٓخ: 

 ر   حلتّٓٙ  ٙـَُِٛ ـًُٓٙق. لداخُٛ:

 ٔيؿ، ـَّْٙ ؽْٓٙ لٌٙـًٛ.. اـمٓخ: 

 ييّل: حل ؿ  ذا ورد إ ر  وؾ ٔيؿ.. اـّىر  ذا اـٍند. لداخُٛ:

 ؿالم صحٓح. ٔيؿ،  ذا اـمٓخ: 

 ٔيؿ، صٓٚة لداخُٛ:

 ... لداخُٛ:

  ذا ورد إ ر  وؾ اـّىر، حللٙ اـيٍؾ؟ اـمٓخ: 

 ٓ،  ذا ورد إ ر  وؾ اـّىر  ذا طّد حل ؾ اـًّٛ وا؛ طٛ. لداخُٛ:

  ذا  ق. اـمٓخ: 

 ييّل: ٓ يّىرون ل .. لداخُٛ:

اـٍّؤؤؤؾ  وؤؤؤؾ حلٔؤؤؤٙ حلؾؤؤؤقل:  ّؤؤؤًٙء طؤؤؤىل ؾقـؤؤؤؽ حلٔؤؤؤف  ّؤؤؤٙك ؾؤؤؤقل يٍؤؤؤقل:  ذا جؤؤؤٙء  اـمؤؤؤٓخ: 
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 اـيٍؾ، لـ يٍقل  ذا؟

طؤ ل  حلؾقل: اـمٓيٛ،  ؤذا لؤذ ٌْؿ  ؤٕ ؿ يٌٍُؤقن تُؤؽ اـروايؤٙت دون  لداخُٛ:

دون تمؤؤؤؤؤًٓؾ ؽَؤؤؤؤؤر ؿ  ،ط هلؤؤؤؤؤؿ طٍُْؤؤؤؤؤؿ ل اـنؤؤؤؤؤحٛ.. .. دون .طٍُْؤؤؤؤؤؿ ل اـًؤؤؤؤؤّد

 .ؤىر ؿ..

اـمٓخ:   ّٙ ... اـفء..  ذا تَُِّؤٙ طؤـ حلًٌٔؤّٙ تَُِّؤٙ  ؤٕي طٌؤٙرة شؤئّٙ، حللؤٙ  ذا 

طـ ؼ ٔٙ ـٓس ؽؤٓ  ٌْٔؤؿ لؤّْؿ و ٔؤ  ؽؤٓ  ٍّٔؤؾ طؤّْؿ، ؽْؤؾ  ّؤٙك لؤّْؿ  ن تَُِّٙ 

ًٙ ؿؤؤٙن لؤؤـ اـٌؤؤرق اـهؤؤٙـٛ،  ؤؤؾ ؽؤؤْٓؿ لؤؤـ  ؿؤؤٙٔقا زيديؤؤٛ حلو شؤؤٓيٛ حلو راؽهؤؤٛ و ٓ و ٓ حليؤؤ

 يٍقل:  وؾ اـيٍؾ؟

ًٙ هبذا وؾد .. لداخُٛ:  ٓ حلستحي أن ٔن

 ؾندي:  ذه ـٌتٛ ٔىر ٓ  د لـ لراطٙهتٙ. اـمٓخ: 

ؿ، اـٌٙب اـثٙين: لـ صٌٙت اـوٙلٌٛ ايبّنقرة: صؤٌٛ آسؤتِراريٛ، ٔي لداخُٛ:

 غ يقلّؤٙ  ؤذا ؼؤ   ¢ؽٙـوٙلٌٛ ايبّنقرة هلٙ صٌٛ آسؤتِراريٛ لؤـ ـؤدن اـرسؤقل 

وٓ راطؤؤل وٓ  لؤؤٙم سؤؤقى  ¢لٍوقطؤؤٛ وٓ لٌتؤؤقرة، ؽُؤؤٓس هلؤؤٙ لٖسؤؤس  يؤؤد اـٌّؤؤل 

 ولـ سُؽ  ذا ايبًُؽ. ¢اـرسقل 

  ق ؿذـؽ. اـمٓخ: 

ٌٛ اـثٙٔٓؤؤٛ: آجؤؤت ع طؤؤىل اـتقدٓؤؤد وايبّْؤؤٙج وايبٌٙرؾؤؤٛ طُؤؤْٓ ، اـنؤؤ لداخُؤؤٛ:

ؽٙـوٙلٌؤؤؤٛ ايبّنؤؤؤقرة ٓ  تِؤؤؤع  ٓ طؤؤؤىل اـتقدٓؤؤؤد وايبّْؤؤؤٙج وٓ تٌؤؤؤٙرق اـّؤؤؤٙس  ٓ 

طُْٓ ، وؾد ورد لـ  ٙب اـػح ـتتهؤح  ؤذه اـنؤٌٛ، ؽْؤل ٓ  تِؤع طؤىل  ؤرد 

رتق خلؤؤالف ل ؽٍؤؤف حلو ز ؤؤد حلو سؤؤّٛ حلو واجؤؤٚ ؽهؤؤالً طؤؤـ سٓٙسؤؤٛ حلو جْؤؤٙد، وٓ تٌؤؤ
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سؤؤؤؤّٛ حلو واجؤؤؤؤٚ حلو لَؤؤؤؤروه حلو محؤؤؤؤرم حلو ٔزاطؤؤؤؤٙت شخنؤؤؤؤٓٛ حلو خالؽؤؤؤؤٙت  داريؤؤؤؤٛ حلو 

لقاؾػ سٓٙسٓٛ، وايبٍنقد  ؤٙٓجت ع  ّؤٙ حلن ٓ يَؤقن حلسؤٙس اجت طْؤٙ  ٓ طؤىل 

  ذا.

 صحٓح. اـمٓخ: 

اـنؤؤٌٛ اـثٙـثؤؤٛ: اـمؤؤِقـٓٛ ل دطؤؤقة اـّؤؤٙس ؿٙؽؤؤٛ، ؽٙـوٙلٌؤؤٛ اـّٙجٓؤؤٛ  ؤؤل  لداخُؤؤٛ:

ؿؤؤؤؾ طٌؤؤؤٙد اهلل ؽؤؤؤال  ؤؤؤص صٌٍؤؤؤٛ دون صٌٍؤؤؤٛ، وٓ ؽئؤؤؤٛ دون ؽئؤؤؤٛ، اـتؤؤؤل تمؤؤؤِؾ دطقهتؤؤؤٙ 

تمؤؤِؾ اـًّؤؤل واـٌٍؤؤ   ¢ َؤؤذا ؿٙٔؤؤٜ دطؤؤقة اـرسؤؤؾ، و َؤؤذا ؿٙٔؤؤٜ دطؤؤقة رسؤؤقـّٙ 

واـيىؤؤؤٓؿ واـنؤؤؤيُقك واـػؤؤؤيػ واـقوؤؤؤٓع  غ ؼؤؤؤ  ذـؤؤؤؽ.. تمؤؤؤِؾ ايبثٍؤؤؤػ طؤؤؤىل 

تيٌؤؤ   خقأّؤؤٙ ايبيؤؤٙسيـ واـيؤؤٙلل وايبؤؤتيُؿ وا؛ٙ ؤؤؾ وا؛ؤؤٙليل  غ ؼؤؤ  ذـؤؤؽ 

 ٕلٛ.لـ ا

ِذيًرا﴿ ق ؿذـؽ:  اـمٓخ:  َٔ ًٛ ـُِّ ِٙس َ ِمً ا َو ٓ  َؿٙؽ  ََّٙك  ِ ُْ  .[21]سب::﴾َوَلٙ حَلْرَس

 ّؤؤؤٙ لٌؤؤؤؤٙ ٓؿ ٔختقؤؤؤ ٙ وحلطّؤؤؤؤل  ٙيبٌؤؤؤٙ ٓؿ اـتؤؤؤل جيؤؤؤؤٚ طؤؤؤىل اـوٙلٌؤؤؤؤٛ  لداخُؤؤؤٛ:

 ايبّنقرة حلن تًُؽ سٌُْٓٙ ل تًٓ   ذا ايبجتِع: 

و ذا ٓ ييّل تربلٛ اـٌَٙر اٙ ايبٌْقم إول: ؿؾ لٙ حلصٙ ّٙ    ؿًٌٜ حليديّٙ، 

 يٌيُقن.

 ٔيؿ. اـمٓخ: 

 ايبٌْقم اـثٙين: تًٓ  واؾيّٙ  ٔ  يَقن  تًٓ  حلًٌّٔٙ حلوًٓ. لداخُٛ:

  ق ؿذـؽ. اـمٓخ: 
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 ايبٌْقم اـثٙـٝ: تر ٓٛ اـٌرد ووددة اـنػ ؾٌؾ لّٙجزة اـيدو. لداخُٛ:

 تُؽ سّٛ رسقل اهلل. اـمٓخ: 

ـٌنؤؤقل اـتؤؤل ذؿرٔٙ ؤؤٙ و ن شؤؤٙء اهلل سؤؤٍّٓد لؤؤٙ أتّْٓؤؤٙ لؤؤـ  يؤؤض  ؤؤذه ا لداخُؤؤٛ:

 ذؿر قه ل تنحٓح حلو وٌط  يض اـيٌٙرات.

  ن شٙء اهلل. اـمٓخ: 

 يؤؤؤض اـّؤؤؤٙس يمؤؤؤٓيقن حلن  ِؤؤؤٛ سؤؤؤٌُٓٛ  ديديؤؤؤٛ وسؤؤؤٌُٓٛ تٍُٓديؤؤؤٛ، لؤؤؤٙ  لداخُؤؤؤٛ:

 حٌذا ـق طُؼ اـمٓخ طىل لثؾ  ذا  ٌيض اـهقا ط.ؽسٌُٓٛ طروريٛ،  ؿٙتٌع

ٛ  ؤؤل اإلسؤؤالم  ؤؤٙيبٌْقم اـنؤؤحٓح اـؤؤذي ؿؤؤٙن طُٓؤؤف لؤؤٙذا ٍٔؤؤقل؟ اـًؤؤٌُٓ اـمؤؤٓخ: 

وحلصؤحٙ ف، ؽؤال يقجؤد  ّؤٙ سؤٌُٓٛ ؾديِؤٛ وسؤٌُٓٛ دديثؤٛ  ٓ  ذا ؾنؤد  ¢رسؤقل اهلل 

هبٙ صٙلٌٛ ليّٓٛ تّتِل  غ شخص حلو حلشخٙص ليّٓع وٓ يّتْجقن لّْٞ اـًُػ 

واـًّٛ طىل لٙ ؿٙن طُٓف اـًُػ إول ايبمْقد  اـنٙـح ل ؽْؿ ٔنقص اـَتٙب

خؤ  » ٙخل يؤٛ ل ااؤديٝ اـنؤحٓح  ؤؾ ايبتؤقاتر حلٓ و ؤق ؾقـؤف طُٓؤف اـًؤالم: هلؿ 

ؤحؤؤؤؤـ ٔالدؤؤؤؤظ ل اـيقؤؤؤؤ   شاـّؤؤؤؤٙس ؾؤؤؤؤرين،  ؤؤؤؤؿ اـؤؤؤؤذيـ يُؤؤؤؤق ؿ،  ؤؤؤؤؿ اـؤؤؤؤذيـ يُؤؤؤؤق ؿ

ااؤؤؤؤؤٙض اـتٌؤؤؤؤؤؤّـ ل اسؤؤؤؤؤؤتي ل  يؤؤؤؤؤؤض إـٌؤؤؤؤؤؤٙظ ـٌُؤؤؤؤؤؤٜ حلٔىؤؤؤؤؤؤٙر اـّؤؤؤؤؤؤٙس  غ  ؤؤؤؤؤؤٖٓء 

ؽٙـدطقة اـًٌُٓٛ ايبًتيُِع هلٙ و ل ل اـقاؾع ٓ تيرب طـ لّْٞ طُِل صحٓح، 

 تُؤؤؤػ ؿؤؤؤؾ آخؤؤؤتالف طؤؤؤـ اـؤؤؤدطقات إخؤؤؤرى ااز ٓؤؤؤٛ ؽْؤؤؤل ٓ تٌٍؤؤؤؾ تًٓؤؤؤ ًا وٓ 

تٌؤؤديالً  ٓ  ن ؿؤؤٙن اإلسؤؤالم يٌٍؤؤؾ تًٓؤؤ ًا وتٌؤؤديالً و ؤؤذا لًؤؤتحٓؾأ وـؤؤذـؽ ؽؤؤٙهلل طؤؤز 

َق ِل أخِؤ ﴿وجؾ دّٓ  ؾٙل:  ٌَؤَؾ ِلّْؤُف َو ُؤ ٍْ ـْ ُي َُ ـْ َيٌْتَِغ َؼْ َ اإِلْسالِم ِديًّٙ َؽ ـَ َوَل
َرِة لِؤ

ـَ  ي ٔيتٍد حلٔف ٓ ييّل هبذا اإلسالم اـذي ٓ يرى  ف  ؤديالً  [15]آل عمران:﴾اخْلَِٙهِ
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ًٙ  ٌِٙ ٓؿ شتك، و ٔ  ييّل اإلسالم اـذي حلٔزـف اهلل تٌٙرك وتيٙغ طىل ؾُٚ   سالل

ًٙ لّؤؤف لؤؤع ؾقـؤؤف طؤؤز  محِؤؤد طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم،  ؤؤؿ تؤؤقغ  ؤؤق  ٓٙٔؤؤف ـُّؤؤٙس  ٙو ؤؤ

ؿْ َوحَلٔ﴿: ـفوجؾ  ِْ ْٓ ـَ َل  ِ ز  ُٔ َ ـُِّ ِٙس َلٙ  ْؿَر ـُِتٌَع  َْٓؽ اـذ  ـَ ِ  َّٙ ـْ  ن .33 اـّحؾ:﴾َز

 ـٍُرنن  ذه  ؤل اـؤدطقة ع  ٌَ   َالم اـرسقل طُٓف اـًالم ايبُ ع  ٌَ  ذا اإلسالم ايبُ 

ًٙ  ؤق اـرجؤقع  اـًٌُٓٛ وـذـؽ ؽْل ٓ تٌٍؾ تًٓ ًا وٓ تٌديالً، ؽِـ ؿٙن يتٌّؤك لّْجؤ

ايبٌْؤؤقم اـنؤؤحٓح ؽْؤؤق ايبًؤؤُؿ اـؤؤذي ًٔؤؤتوٓع حلن ٔيؤؤرب طّؤؤف  ام هبؤؤذ غ  ؤؤذا اإلسؤؤال

ًٙ، وؾد بوئ ل  يض إط ل وؾد بوئ ل  يض إؽَٙر ؽْذا   ٕٔف سٌُل دٍ

ٓ يّجق لّف  ًٔٙن لْ  سؤِك وطؤال، ـَؤـ ايبؤّْٞ  ؤق ؾؤٙل اهلل ؾؤٙل رسؤقل اهلل ؿؤ  

  ـ اـٍٓؿ رمحف اهلل ل  يض حلشيٙره اـيُِٓٛ ا؛ُِٓٛ:ا ؾٙل

ريعل  لللطري لللساريعرري لللسارير للل ل 

 

 

 

ري للساريعلُلل سبسريلللصمريبسلت  يلل  

ري سريعل  طرينُمكريل خالفري لاسهس 

ري

ريبللاريعل  لل اريوبللاريرأ ري  صلل  

ري ريكالريوالريج اريعلُلاس ريوناصالس

ري

ريحللذرعمري لل ريعلت وصللخريوعلتشللمص  

ًٙ، ـَؤؤـ اـّؤؤٙس لؤؤع إسؤؤػ اـمؤؤديد يتٌيؤؤقن ري  ذًا: اـًؤؤٌُٓٛ ٓ تٌٍؤؤؾ تًٍؤؤًٓ   صالؾؤؤ

حل ؤؤؤؿ يؤؤؤٕتقن  ِنؤؤؤوُحٙت جديؤؤؤدة يرلؤؤؤقن هبؤؤؤٙ تَثؤؤؤ  اـّؤؤؤٙس   ؿ، ولؤؤؤـ ذـؤؤؤؽءحل ؤؤؤقا

 دقهلؿ.

وـيؾ هبؤذا اـٍؤدر ؿٌٙيؤٛ، وااِؤد هلل رب اـيؤٙيبع، وسؤٌحٙٔؽ اـُْؤؿ و حِؤدك 

 حلشْد حلن ٓ  ـف  ٓ حلٜٔ حلستًٌرك وحلتقب  ـٓؽ.

 ( 00:  00: 58/   795) اهلدى والنور /  
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 ٌصٗخٛ الػٗخ لمػباب بعدً االٌػػاه 

 ًا ٔتبدٖعًاباألغخاص جتسحي

ؤؤؤؤ حلريؤؤؤؤد حلن تُ  لداخُؤؤؤؤٛ: م ٔنؤؤؤؤٓحٛ  غ  يؤؤؤؤض اإلخؤؤؤؤقان صٌُؤؤؤؤٛ اـيُؤؤؤؤؿ  ّٙـؤؤؤؤؽ ل د  ٍَ

اـَقيؤؤٜ، ٓ بٌؤؤك طؤؤـ ديؤؤة اـمؤؤٓخ اـقوؤؤع ااؤؤٙيل ايبقجؤؤقد ل ؾهؤؤٓٛ اـٌتّؤؤٛ 

ايبقجؤؤقدة اـتؤؤل تؤؤرتى طؤؤىل شؤؤٌٙب اـنؤؤحقة ولؤؤـ وؤؤِّْٙ ؽتّؤؤٛ اإلخؤؤقان اـؤؤذيـ ل 

 غ ذـؽ، ولـ يٖيد لٙ  ؿ طُٓف  ايبَُِٛ اـير ٓٛ اـًيقديٛ إخ سٌر وسُ ن ولٙ

ل  يض اـٍهٙيٙ اـتل يدٔدٔقن دقهلٙ،  ذا إلر وصؾ  ـّٓٙ ييّؤل ل لّٙصٍّؤٙ ل 

قنَ ﴿اـَقيؤؤٜ  ؤؤؿ حلصؤؤٌح  ّٙـؤؤؽ ييّؤؤل:  َدهْيِْؿ َؽِرُدؤؤ ؤؤ ـَ ْزٍب  ِؤؤَ  
ؾ  ِدؤؤ  [53]المؤمنررون:﴾ُؿؤؤ

وحلٔؤٙ طل وصالً  ُٓىل، وؿؾ لّْؿ يٍقل حلٔؤٙ طؤىل اـقؤاط ايبًؤتٍٓؿ، د  وؿؾ  ًٔٙن يَ 

 صٙدٚ اـُقاء.. ـقاء اـًٌُٓٛ وحلداؽع طّْٙ.

 ؿ حلصٌحٜ أن ل اـٌّقس  ع اإلخقان لـ لّْؿ طىل اـّْٞ اـًٌُل  ن شٙء 

اهلل تٌؤؤٙرك وتيؤؤٙغ  ًؤؤٌٚ  ؤؤذه اـٍهؤؤٙيٙ، وٓ ـّؤؤٙ رء  ٓ  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ ترؿّؤؤٙ صُؤؤٚ 

ٙ ٔدٔؤدن ؿثؤ ة ؽٍِّؤ اً اـيُؿ وترؿّٙ ؾهٓٛ دٌظ ؿتٙب اهلل تٌؤٙرك وتيؤٙغ وترؿّؤٙ حللؤقر

 ٓ  ؤؤذه  ؿ  دؤؤقل  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ، وحلخؤؤذٔٙ دتؤؤك ؿثؤؤ  لؤؤـ  خقأّؤؤٙ اـمؤؤٌٙب ـؤؤٓس هلؤؤؿ َ ؤؤ 

ايبًؤؤٕـٛ يتَُِؤؤقن  يؤؤرض ذـؤؤؽ اـرجؤؤؾ وذـؤؤؽ اإلًٔؤؤٙن، و ؤؤذا جيُؤؤف لوٓؤؤٛ لؤؤٙذا؟ 

لوٓؤؤؤٛ اـؤؤؤدطقة اـًؤؤؤٌُٓٛ واـؤؤؤدؽٙع طؤؤؤـ اـًؤؤؤّٛ يتَُِؤؤؤقن  يؤؤؤرض ؽؤؤؤالن وؽؤؤؤالن وؽؤؤؤالن، 

 ء وـٓس لٙ طّد ؿ لـ حلخوٙء. وؽالن  ؿ وصؾ إلر  غ ـتجريح  ٕشخٙص  ٖٓ
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 لـ خوٕ.  اـمٓخ: 

ٔيؿ، ؽٙـمٌٙب أن شٌٙ ّٙ ل لٍتٌؤؾ اـيِؤر طّؤدلٙ يؤٕيت، وحلضب ـؤؽ  لداخُٛ:

لثؾ وادد ييّل: اـذي ٔيرؽف طـ اإلخؤقان ايبًؤُِع طّؤدلٙ يُتؤزم اـمؤٙب ل ديؤـ 

اهلل تٌؤؤٙرك وتيؤؤٙغ يّؤؤتْٞ  ؤؤذا اـؤؤّْٞ  ذرؤؤؤف لؤؤـ لؤؤٙذا؟  ذرؤؤؤف لؤؤـ اـًؤؤٌُٓع، 

أن حلول لٙ يٕيت  ذا اـمٙب ـَل يتديـ حلو لٙ  ذرؤف لؤـ ذيؤط ؽؤالن، وذيؤط 

ؽؤالن، وذيؤؤط ؽؤالن و ؤؤذا  ؤؿ اهلؤؤؿ أن، وأن  ؤؤذا ديؤدن ؿثؤؤ  لؤـ اـمؤؤٌٙب دتؤؤك 

حلصؤؤٌح يِٓؤؤزون وييرؽؤؤقن:  ؤؤذا لٌتؤؤدع، و ؤؤذا وؤؤٙل، و ؤؤذا ؽٓؤؤف ؿؤؤذا، و ؤؤذا ؽٓؤؤف ؿؤؤذا، 

ـُرجؾ  ذا  ؤف ييّؤل: .. سؤئُٜ  و ذا يِدح حل ؾ اـٌدع و ذا يتَُؿ  َذا، و ن ؾُّٙ

لؤؤرة حلٔؤؤٙ حلتؤؤٙين ؾؤؤٙل: لؤؤٙ تٍؤؤقل ل اـمؤؤٓخ ؾوؤؤٚ؟ ؾُؤؤٜ: يؤؤٙ حلخؤؤلة حلٔؤؤٙ حلدٌؤؤف ل اهلل  ؤؤذا 

لًؤؤُؿ، وحل ًؤؤض لؤؤٙ طّؤؤده لؤؤـ حلخوؤؤٙء، حلدٌؤؤف  ؤؤذا لًؤؤُؿ  ايبحٌؤؤٛ اـيٙلؤؤٛ وحل ًؤؤض لؤؤٙ 

طّده لـ حلخوٙء،  ؿ حلخذوا  ذا يِدح حل ؾ اـٌدع ويٍقل ؽْٓؿ ؿذا وؿذا وجيٚ حلن 

و ذا اـدـٓؾ ايبقجقد، شٓخ ٔنٓحتؽ هلٖٓء اـمؤٌٙب،  ؤٙرك اهلل  ذر لـ  ٖٓء 

 ؽٓؽ. 

واهلل يؤؤؤٙ حلخؤؤؤل حلٔؤؤؤٙ رحليؤؤؤل طؤؤؤدم اـتيؤؤؤرض ـدشؤؤؤخٙص اـؤؤؤذيـ يِؤؤؤددقن حلو  اـمؤؤؤٓخ: 

ًٛ تؤؤؤؤٕتّٓل ل ؿثؤؤؤؤ  لؤؤؤؤـ اـُٓؤؤؤؤٙيل حلسؤؤؤؤئُٛ لؤؤؤؤـ اـَقيؤؤؤؤٜ ولؤؤؤؤـ  يٍؤؤؤؤددقن اـٓؤؤؤؤقم، ودٍٍٓؤؤؤؤ

حلو طُٓؤؤف، ؽٕٔؤؤٙ  اإللؤؤٙرات وؼ  ؤؤٙ، لؤؤٙ رحليؤؤؽ ل ؽؤؤالن؟ اؤؤٙ  ؤؤق يٌؤؤدوا حلٔؤؤف يِٓؤؤؾ  ـٓؤؤف

حلصؤؤؤده طؤؤؤـ لثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا اـًؤؤؤٖال وحلؾؤؤؤقل ـؤؤؤف: اسؤؤؤٕل يؤؤؤٙ حلخؤؤؤل طؤؤؤ  يٌّيؤؤؤؽ اؤؤؤٙ يتيُؤؤؤؼ 

أ ٕن و ٗصالح طٍٓدتؽ وطٌٙدتؽ وحتًع خٍُؽ، ٓ تًٕل طـ زيد و َر وطِر

ل  ؤؤؤذا اـًؤؤؤٖال زيؤؤؤٙدة تمؤؤؤيٓؾ اـّؤؤؤٙر ٔؤؤؤٙرًا، ؽْؤؤؤق ؾؤؤؤد يَؤؤؤقن اـًؤؤؤٙلؾ لؤؤؤع  ؤؤؤٖٓء طؤؤؤىل 

  ؤؤذا صيّؤؤٜ ل ذاك حلو لؤؤددٜ حلوـئؤؤؽ حلو لؤؤع حلوـئؤؤؽ طؤؤىل  ؤؤٖٓء، ؽؤؤٗن لؤؤددٜ ل
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ًٙ واشتيًٙٓ.  ذاك صيّٜ ل  ذا، ؽْذا يزيد اـّٙر ؿ  ؾُّٙ ضال

رين  َُِؤؤٛ حل ؤؤق  َؤؤر اـنؤؤديؼ ل لّٙسؤؤٌٛ ؿ  ذَ هلؤؤذا ٔحؤؤـ ّٔنؤؤح  َُِؤؤٛ  ُِؤؤٛ ُتؤؤ 

ؤؤ وؽؤؤٙة اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم و ؤؤق اـمؤؤخص اـقدٓؤؤد اـؤؤذي جُيْ  ع ايبًؤؤُِقن ؿُْؤؤؿ ِِ

ر  خؤؤالف اخؤؤتالؽْؿ ل دؤؤٚ ؿثؤؤ  لؤؤـ طؤؤىل دٌؤؤف و ٓ لؤؤـ طؤؤدل طؤؤـ  ؤؤذا ااؤؤٚ ؿٌؤؤ

ًٙ وٓ يَقن ؿٌرًا.  اـنحٙ ٛ واـويـ ل  يهْؿ ؽْذا ل اـًٙـٚ يَقن ؽًٍ

حلريؤؤد حلن حلؾؤؤقل: لؤؤع حلن اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم  ؤؤق سؤؤٓد اـٌػؤؤ ودٌٓؤؤٚ ؿؤؤؾ لًؤؤُؿ 

 ًٙ وؤؤؤؤد لؤؤؤـ ٍٔؤؤؤؾ اخلؤؤؤرب  ؤؤؤؤٕن   ؤؤؤٙدر ؿ حل ؤؤؤق  َؤؤؤر اـنؤؤؤديؼ دٓؤؤؤؤّ  وؾؤؤؤػ طِؤؤؤر لتحًِؤؤؤ

اـرسقل لٙت، تيرؽقن اـٍنٛ، اـمٙ د: حلن حل ٙ  َر ؾؤٙل: لؤـ ؿؤٙن ييٌؤد محِؤدًا ؽؤٗن 

 محِدًا ؾد لٙت ولـ ؿٙن ييٌد اهلل ؽٗن اهلل دل  ٙؾل ٓ يِقت.

ؽٕٔؤؤؤؤٙ ٓ حلرى ـَؤؤؤؤؾ صٙلٌؤؤؤؤٛ لؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤذه اـوقالؤؤؤؤػ حلن يتحز ؤؤؤؤقا ـٌؤؤؤؤالن طؤؤؤؤىل ؽؤؤؤؤالن حلو 

ًٙ، و ٔؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  حلؾؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقل  ٍؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقل رب اـيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙيب َع ﴿ع: اـيَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس  ٙلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقا َلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ُٔ َوُؿق

ِٙدِؾعَ  ؤؤ وحلوـئؤؤؽ اـمؤؤٌٙب اـؤؤذيـ حلذت  ـؤؤْٓؿ  ؤؤؿ حلدؤؤؼ اـّؤؤٙس ل  [114]التوبرر :﴾اـن 

 ؤؤؤذه اـَُِؤؤؤٛ طؤؤؤىل  ؤؤؤٖٓء اـؤؤؤذيـ يتحًِؤؤؤقن ـزيؤؤؤد طؤؤؤىل  َؤؤؤر حلو ـٌَؤؤؤر طؤؤؤىل زيؤؤؤد حلن 

حقا طٍٓؤؤؤدهتؿ وطٌؤؤؤٙدهتؿ وسؤؤؤُقؿْؿ وٓ يتينؤؤؤٌقا ـمؤؤؤخص لؤؤؤـ ح  َنؤؤؤ هيتِؤؤؤقا  ؤؤؤٕن يُ 

لثؾ  ذا اـتينٚ حلوًٓ:  ق حلشٌف لٙ يَقن  يٌٙدة   ٖٓء إشخٙص حلو طُْٓؿأ ٕن

إشؤؤخٙص اـتؤؤل  ؤؤذه اـيٌؤؤٙدة اـتؤؤل دؤؤذر لّْؤؤٙ حل ؤؤق  َؤؤر اـنؤؤديؼ ل ؿُِتؤؤف اـًؤؤٙ ٍٛ: 

 .شلـ ؿٙن ييٌد محِدًا ؽٗن محِدًا ؾد لٙت ولـ ؿٙن ييٌد اهلل ؽٗن دل ٓ يِقت»

ؤؤ هلؤؤٖٓء إشؤؤخٙص حَتَ  ؽؤؤٙـتحِس   لؤؤٙم س ـًؤؤ  اـينؤؤِٛ، وإلؤؤر ؿؤؤ  ؾؤؤٙل اإلِ 

طُٓف  ٓ صؤٙدٚ  ؤذا  د  ورُ  دّ لٙـؽ..  لٙ دار اهلجرة رمحف اهلل: لٙ لّٙ لـ حلدد  ٓ رَ 
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، ؽؤؤٕي  ًٔؤؤٙن يتينؤؤٚ ـمؤؤخص.. ـيؤؤٙ .. ـداطٓؤؤٛ.. ¢اـٍؤؤرب وحلشؤؤٙر  غ ؾؤؤرب اـٌّؤؤل 

ًٙ وسقف جيؤد  ؽًقف جيد ؽٓف حلخوًٙء، حلو يتينٚ طىل نخر ؽًقف جيد ؽٓف صقا 

 ؽٓف خ ا.

ٔقا سؤؤٌٚ تٌؤؤرق  ؤؤٖٓء اـؤؤذيـ اختٌُؤؤقا وؿؤؤٙ وـؤؤذـؽ ٔحؤؤـ ؾٌؤؤؾ ؿؤؤؾ رء ّٔنؤؤح

صؤؤؤٙلٌتع حلو حلؿثؤؤؤر ّٔنؤؤؤح  ؤؤؤٖٓء ايبختٌُؤؤؤع  يهؤؤؤْؿ لؤؤؤع  اـمؤؤؤٌٙب لؤؤؤـ دؤؤؤقهلؿ  غ

 يؤؤؤؤض ل  يؤؤؤؤض ايبًؤؤؤؤٙلؾ، وحلٔؤؤؤؤٙ حلمحؤؤؤؤد اهلل حلن  ؤؤؤؤذا آخؤؤؤؤتالف ـؤؤؤؤٓس ل اطتٍؤؤؤؤٙدي 

اخؤؤتالف طٍٓؤؤدة و ٔؤؤ   ؤؤق اخؤؤتالف ل  يؤؤض ايبًؤؤٙلؾ اـتؤؤل يَِؤؤـ حلن ًٔؤؤِْٓٙ ل 

لؾ ؽرطٓٛ ـًٜٓ حلصقـٓٛ حلو جق ريٛ، ؽٗذا اختُػ اـيُ ء اصوالح ايبتٕخريـ لًٙ

ؽ  يًٌّؤل حلن يتٌؤرق لؤـ دؤقهلؿ  تٌؤرق طُ لْؤؿأ ٕن إلؤر ؿؤ  ؾؤٙل طُٓؤف اـنؤالة 

 ذا دَؤؤؤؤؿ ااؤؤؤؤٙؿؿ ؽٙجتْؤؤؤؤد ؽٕصؤؤؤؤٙب ؽُؤؤؤؤف حلجؤؤؤؤران، و ن حلخوؤؤؤؤٕ ؽُؤؤؤؤف حلجؤؤؤؤر »واـًؤؤؤؤالم: 

 .شوادد

طؤىل  يؤض، ؽّّنح  ٖٓء اـيُ ء حلو اـدطٙة ايبختٌُؤع حلن ٓ يتحٙلؤؾ  يهؤْؿ 

 يؤؤؤٙؿؿ واـىؤؤؤـ ؽؤؤؤٗن اـىؤؤؤـ حلؿؤؤؤذب  »وحلن يتيؤؤؤٙلُقا طؤؤؤىل حلسؤؤؤٙس ؾقـؤؤؤف طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم: 

ؽؤؤٗذا لؤؤٙ حلخوؤؤٕ زيؤؤد لؤؤـ اـّؤؤٙس ؽيُّٓؤؤٙ حلن ٌٔؤؤع ـؤؤف خوؤؤٕه  ؤؤٙـتل  ؤؤل حلدًؤؤـ  شااؤؤديٝ

وـؤؤؤٓس  ؤؤؤٙـتل  ؤؤؤل حلسؤؤؤقء، وؿؤؤؤؾ لؤؤؤـ ايبتخؤؤؤٙـٌع يًؤؤؤُؽ  ؤؤؤذا اـًؤؤؤٌٓؾأ ّٕٔؤؤؤٙ ٔؤؤؤدطل 

ًٙ حلّٔؤؤؤٙ سؤؤؤٌُٓقن حلي: حلّٔؤؤؤٙ ٔتٌؤؤؤع اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤ ٙـح ل لؤؤؤٙ ؿؤؤؤٙٔقا طُٓؤؤؤف لؤؤؤـ  ؤؤؤدي بٓيؤؤؤ

 ولّْٞ وسُقك.

ؤحـ ٔيُؿ حل ؿ ؾد اختٌُقا ل ؿث  لـ ايبًٙلؾ ـَؤـ   يَؤـ  ؤذا آخؤتالف 

ًٙ،  ّٙك  يض إؾقال اـتل صحٜ طـ  ًٙ ٕن يتٌرؾقا وٕن ييٙدي  يهْؿ  يه سٌٌ

أ ٕٔؤف ٓ وجؤف ـؤف لؤـ اـنؤقاب ٕ يض اـًُػ اـنؤٙـح ـؤق تٌّٙ ؤٙ شؤخص اـٓؤقم خوؤ
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ٍٓٙلؤؤٛ وؤؤده ـَؤؤـ   تٍؤؤؿ اـٍٓٙلؤؤٛ وؤؤد ذـؤؤؽ اـنؤؤحٙس اـؤؤذي شؤؤذ ل رحلي ـٍٙلؤؤٜ اـ

 لٙ.. ل دَؿ لٙ.. طـ ااَؿ اـذي يتٌّٙه أخرون.

 ًٙ ؽٍؤؤد ؿؤؤٙن طِؤؤر  ؤؤـ اخلوؤؤٙب ريض اهلل تيؤؤٙغ طّؤؤف يّْؤؤك حلن  ؤؤٞ ااؤؤٙج لتِتيؤؤ

 ،ًٙ وسؤؤُؽ سؤؤٌُٓف ل  ؤؤؤذا اـّْؤؤل لؤؤـ  يؤؤؤده طؤؤث ن  ؤؤـ طٌؤؤؤٙن ريض اهلل طؤؤّْ  بٓيؤؤؤ

ًٙ  ؤك ااجؤٙج ليؤف حلن يتِتيؤقا  ؤٙـيِرة  غ ويبؤٙ دؤٞ طؤث ن  ل طْؤد خالؽتؤف حليهؤ

ااٞ ؽقؾػ ل وجْف طظ  ـ حلس صٙـٚ ريض اهلل تيٙغ طّف و ق ؽؤرد لؤـ حلؽؤراد 

إلٛ و ق اخلٌُٓٛ لـ  يؤده ؾؤٙل ـؤف: لؤٙ ـؤؽ تّْؤك طؤـ رء ؽيُّؤٙه ل طْؤد رسؤقل 

 ة ـٌٓؽ اـُْؿ  يِرة ودٞ.¢اهلل 

 غ ااؤٞ و ؤذا ييُّْؤٙ ل وجْؤف حلٔؤف  َؤذا اـًؤّٛ ذاك يّْك طـ اـتِتع  ٙـيِرة 

ُؤؤؤقا  رتلؤؤؤقن رحلي ؿؤؤؤؾ وادؤؤؤد وؾؤؤؤد ضلؤؤؤع ذـؤؤؤؽ   يتٌؤؤؤرق اـمؤؤؤيٚ لؤؤؤـ  ٓؤؤؤّْؿ و ٔؤؤؤ  

يُِٓؤؤقن ـؤؤرحلي اخلٌُٓؤؤٛأ ٕٔؤؤف خٌُٓؤؤٛ ايبًؤؤُِع  غ نخؤؤره، يبؤؤٙذا؟ ٕن اخلؤؤالف  ذا 

ٔمٚ  ؤع اـيُؤ ء ؽًٌّٓؤل حلن يٌٍؤك محنؤقرًا  ٓؤّْؿ وٓ يّتٍؤؾ طؤدوى  ؤذا اخلؤالف 

 اـميٚأ ٕن اـميٚ ـٓس طّده لـ اـرصٙٔٛ ولـ اانٙؽٛ واـٌَر  حٓؤٝ حلٔؤف  غ

 يِّيف لـ حلن يمتط ل اخلالف.

ؿؤذـؽ لؤؤثالً: ؿؤؤٙن طؤث ن  ؤؤـ طٌؤؤٙن يؤرى  ؤؤٕن اـرجؤؤؾ  ذا جؤٙلع زوجتؤؤف و  يِّؤؤل 

 ذا »ؽٌَٓٓف اـقوقء دون اـًًؾ، لع حلن  ذا فٙـػ ـُحديٝ اـنحٓح اـقؤيح: 

لع ذـؽ لٙ صٙر  ّٙك ؽتّؤٛ  شاـًًؾ حلٔزل حلو   يّزللس اخلتٙن اخلتٙن ؽٍد وجٚ 

وٓ صؤؤٙر خؤؤالف  ّٓؤؤف و ؤؤع طٙلمؤؤٛ لؤؤثالً اـتؤؤل  ؤؤل تؤؤروي ااؤؤديٝ ايبخؤؤٙـػ ـٍؤؤقل 

 طث ن ريض اهلل تيٙغ طّف.
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وحلؼؤؤرب لؤؤـ ذـؤؤؽ ؿُؤؤف وايبًؤؤٙلؾ ؿثؤؤ ة، و ٔؤؤ  ايبٍنؤؤقد اـتِثٓؤؤؾ واـتٍريؤؤٚ: حلن 

يبؤؤٙء حلن يتؤؤِٓؿ و ٔؤؤ  يىؤؤؾ طِؤؤر اخلوؤؤٙب ؿؤؤٙن يّْؤؤك اـرجؤؤؾ ايبًؤؤٙؽر اـؤؤذي ٓ جيؤؤد ا

 َذا  دون صالة دتك جيد ايبٙء، لع حلن أيؤٛ حلوًٓ ل ضٙ ر ؤٙ س ؤٛ اـدٓـؤٛ: 

ِيًٓدا َصٓ ًٌؤؤٙ﴿ قا صَؤ ؤؤ ُِ  ِ ًٙء َؽتََٓ ُدوا لَؤ
ؤؤ ْؿ َ ِ َُؤ و ُؤغ طِؤؤر  ؤـ اخلوؤؤٙب حلن حل ؤؤٙ  [43]النسرراء:﴾َؽ

د ايبٙء لقسك إشيري ؿٙن يٌتل ل زلـ طِر  ىٙ ر أيٛ: حلن ايبًٙؽر  ذا   جي

تؤؤؤؤِٓؿ، ؽٕرسؤؤؤؤؾ خٌُؤؤؤؤف ؾؤؤؤؤٙل:  ًُّؤؤؤؤل حلٔؤؤؤؤؽ تٍؤؤؤؤقل ؿؤؤؤؤذا وؿؤؤؤؤذا؟ ؾؤؤؤؤٙل ـؤؤؤؤف: ٔيؤؤؤؤؿ يؤؤؤؤٙ حللؤؤؤؤ  

ايبٖلّعة حلٓ تذؿر حلّٔٙ ؿّؤٙ ل سؤٌر، وحلّٔؤٙ حلجٌّّؤٙ ؽتِرؼؤٜ حلٔؤٜ وحلٔؤٙ  ؤٙـرتاب ويبؤٙ 

 ٔؤؤ  ؿؤؤٙن يٌَٓؤؤؽ حلن تيؤؤب »جئّؤٙ  غ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم وحلخربٔؤؤٙه اخلؤرب ؾؤؤٙل: 

ًٛ واددة و ًح هب  . شٙ وجْؽ وؿٌٓؽ ٌَٓؽ إرض ض 

 ٔ  ؿؤٙن يٌَٓؤؽ حلن »صٓٚة ايبٌروض: حلٓ تذؿر حلن اـرسقل طُٓف اـًالم ؾٙل: 

ًٛ وادؤدة و ًؤح هبؤ  وجْؤؽ وؿٌٓؤؽ ؾؤٙل: ٓ حلذؿؤر، ؾؤٙل  ؤؾ حللتّؤع  شتيب ض 

طؤؤؤـ اـٌتؤؤؤقى؟ ؾؤؤؤٙل: ٓ،  ٔؤؤؤ  ٔقـٓؤؤؤؽ لؤؤؤٙ تقـٓؤؤؤٜ، ييّؤؤؤل: ؿؤؤؤ  يٍقـؤؤؤقن اـٓؤؤؤقم: طؤؤؤىل 

نؤٛ  ؤذه،  ًٔؤٙن ـؤٓس حلٔؤٜ ؽٍؤط تًّؤك  ؤذا لًٖوـٓتؽ طىل ذلتؤؽ، حلٔؤٙ ٓ حلذؿؤر اـٍ

 حلل  ايبٖلّع ٔز. 

 ... لٙ  ق دـٓؾ طِر حلٔف طّدلٙ يٕيت...... لٙ دـٓؾ طِر لداخُٛ:

 دـُٓف إصؾ، إصؾ ايبٙء.  اـمٓخ: 

 إصؾ.  لداخُٛ:

إصؤؤؾ  ؤؤق ايبؤؤٙء، ايبْؤؤؿ: ؿؤؤؾ  ؤؤذا اخلؤؤالف وحلؿثؤؤر  َثؤؤ  جؤؤدًا لؤؤٙ ؿؤؤٙن  اـمؤؤٓخ: 

ًٙ ـتٌريؼ إلٛ ايب خذ  ؤراه وإلؤٛ تٌٍؤك وراء طُ لْؤٙ لؤـ ًُِٕٛأ ٕن اـيُؿ يسٌٌ
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اؾتّؤؤع هبؤؤذا اـؤؤرحلي ؽْؤؤق طؤؤىل  ؤؤدى ولؤؤـ اؾتّؤؤع  ؤؤذاك اـؤؤرحلي و ؤؤق طؤؤىل  ؤؤدى، ّٕٔؤؤٙ 

ًٙ:َػ ّْ ؾ وحلن تُ ج  ًَ ٍٔقل ٔحـ ؿُِٛ هبذه ايبّٙسٌٛ يًٌّل حلن تُ    حليه

ؿؤؤؤذـؽ   ش ن حلصؤؤؤٙب ؽُؤؤؤف حلجؤؤؤران و ن حلخوؤؤؤٕ ؽُؤؤؤف حلجؤؤؤر وادؤؤؤد»ؿؤؤؤ  حلن ايبجتْؤؤؤد: 

ًٙ حلصؤؤؤٙب اـؤؤؤ ًٙ صؤؤؤقا  ذي يتٌؤؤؤع ايبجتْؤؤؤد دَِؤؤؤف دَؤؤؤؿ ايبجتْؤؤؤد حلي: اـؤؤؤذي يتٌؤؤؤع رحليؤؤؤ

 ًٙ اإللٙم ايبجتْد ؽُف حلجران، ؽْؤذا اـؤذي اتٌيؤف طؤىل  ؤذا اـنؤقاب ؽْؤق لؤٕجقر حليهؤ

ًٙ إجؤؤؤر لتٌؤؤؤٙوت  -حلجؤؤؤريـ  ًٙ نخؤؤؤر وؿؤؤؤٙن  -صٌيؤؤؤ ـَؤؤؤـ حلجؤؤؤريـ، حللؤؤؤٙ اـؤؤؤذي اتٌؤؤؤع  لٙلؤؤؤ

ًٙ ؽْق لٕجقر حلجر وادد، ؿذـؽ اـذي اتٌيف ؽْق ل  ٕجقر حلجرًا واددًا.فوئ

ٛ َؾؤؤؤ رْ ؽؤؤٗذا وؾؤؤؤع اخلؤؤالف  ؤؤؤع اـيُؤؤ ء ؽؤؤؤ  يًٌّؤؤل حلن يَؤؤؤقن  ؤؤذا اخلؤؤؤالف سؤؤٌٚ ؽُ 

 ًٙ ًٙأ ٕ ؤؤؤؤؿ بٓيؤؤؤؤ  ٓؤؤؤؤّْؿ حلوًٓ، ولؤؤؤؤٙ يًٌّؤؤؤؤل حلن يَؤؤؤؤقن سؤؤؤؤٌٚ ؽرؾؤؤؤؤٛ  ؤؤؤؤع اـمؤؤؤؤيٚ  ٙٔٓؤؤؤؤ

.ًٙ ًٙ حلو لـ ؿٙن فوئ  لٕجقرون سقاء لـ ؿٙن لنٌٓ

وطؤؤؤؤؤىل   َؤؤؤؤؤذا ؿؤؤؤؤؤٙن سؤؤؤؤؤٌُّٙ اـنؤؤؤؤؤٙـح ؤحؤؤؤؤؤـ ٔؤؤؤؤؤزطؿ حلّٔؤؤؤؤؤٙ ِٔفؤؤؤؤؤ طؤؤؤؤؤىل لؤؤؤؤؤّْجْؿ

طل  ؤذه اـؤدطقى ويوٌٍْؤٙ د  صؤريٍتْؿ، ـَّؤل حلؾؤقل لؤع إسؤػ اـمؤديد: ؿثؤ  لّؤٙ يَؤ 

ًٙ خوؤؤ ًا جؤؤدًا، و ؤؤذه ن ٙر ؤؤٙ   غ دؤؤد ؿٌؤؤ  وـَّؤؤف يّحؤؤرف ل  يؤؤض اـتوٌٓؤؤؼ أحراؽؤؤ

أن تىْر، ول اـميٚ ؿّٙ ٔىـ حلٔؤف سؤَٓقن اـٍؤدوة ـُمؤيقب إخؤرى ل تُِؤٓؿ 

نؤؤٙـح.. اتٌؤؤٙع اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ وطؤؤىل و ِٓؤؤع  ؤؤذه اـمؤؤيقب طؤؤىل اتٌؤؤٙع اـًؤؤُػ اـ

لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح، لؤؤع إسؤؤػ وؾؤؤع رء لؤؤـ اـتٌؤؤرق ـؤؤذـؽ ٔحؤؤـ ؿؤؤ  ّٔنؤؤح 

ايبختٌُؤؤع حلًٌٔؤؤْؿ لؤؤـ اـؤؤدطٙة حلو لؤؤـ اـيُؤؤ ء حلو صؤؤالب اـيُؤؤؿ حلن ٓ يتيؤؤٙدوا و ٔؤؤ  

ًٙ لؤؤؤؤع اـتؤؤؤؤزام اـتؤؤؤؤذؿ  واـّنؤؤؤؤٓحٛ  ؤؤؤؤٙـتل  ؤؤؤؤل  حلن يتحؤؤؤؤٙ قا وحلن ييؤؤؤؤذروا  يهؤؤؤؤْؿ  يهؤؤؤؤ

 حلدًـ.



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

777 

إلٛ  َؤؾ صٌٍٙهتؤٙ اؤـ ـًٓؤقا لؤـ اـيُؤ ء وٓ لؤـ صؤالب اـيُؤؿ  ؿذـؽ ّٔنح

ًٙ حلن ٓ يتؤٕ روا  ِثؤؾ  ؤذه اخلالؽؤٙت اـتؤل  و ٔ   ؿ لـ طٙلٛ ايبًؤُِع طُؤْٓؿ حليهؤ

يرو ؤؤؤٙ تٍؤؤؤع  ؤؤؤع  يؤؤؤض اـؤؤؤدطٙةأ ّٕٔؤؤؤٙ ٍٔؤؤؤرحل ل اـٍؤؤؤرنن اـَؤؤؤريؿ حلن اـتٌؤؤؤرق ل اـؤؤؤديـ 

ـَ ﴿ـؤؤؤؤٓس لؤؤؤؤـ صٌٓيؤؤؤؤٛ ايبًؤؤؤؤُِع و ٔؤؤؤؤ   ؤؤؤؤل لؤؤؤؤـ صؤؤؤؤٌٛ ايبػؤؤؤؤؿع: 
ؤؤؤؤقا ِلؤؤؤؤ ُٔ ق َُ َوٓ َت

قنَ  َدهْيِْؿ َؽِردُؤ ـَؤ ْزٍب  ِؤَ  
ؾ  دِؤ ًَٓيٙ ؿُؤ

ُٔقا شِؤ ٙ ْؿ َوؿَؤ ُْ قا ِديؤَّ ؾُؤ ـَ َؽر  ِذي ـ  ـَ ا َع * ِل
ؿِ  ﴾ايبُْْػِ

 .[32 -31]الروم:

ل سٌٓؾ ايبحٙؽىٛ طىل وددة اـنػ وبع اـَُِٛ ؾٙل طُٓف اـًؤالم ؿؤ  ل 

ينؤُقن  َؤؿ ؽؤٗن حلصؤٙ قا »ٙـّؤٙس: قن  ُ  نَؤ صحٓح اـٌخٙري ل دؼ إلِٛ اـذيـ يُ 

 ذًا: حلٜٔ حلهيٙ اـيؤٙلل اـؤذي ٓ يؤدخؾ ل  شوا ؽَُؿ وطُْٓؿٖؽَُؿ وهلؿ، و ن حلخو

ْؿِر ﴿روا ل ؾقـف تيٙغ: ؿِ ؾًؿ اـيُ ء اـذيـ ذُ  قا حَلْ َؾ اـذ  ـُ َٕ  ٖٓء  [43]النحل:﴾َؽْٙس

 ِْن ُؿّْؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤُتْؿ ٓ ﴿اـيُؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ء و ٔؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدخؾ ل اـوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرف اـثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙين لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـ أيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٛ: 

قنَ تَ  ُِ َُ  .[43]النحل:﴾ْي

ؽؤؤؤٕٔتؿ ليػؤؤؤ ايبًؤؤؤُِع اـؤؤؤذيـ ٓ تيُِؤؤؤقن حلي: ـًؤؤؤتؿ لؤؤؤـ حل ؤؤؤؾ اـؤؤؤذؿر اـقاجؤؤؤٚ 

طُؤؤَٓؿ حلن تًؤؤٕـقا حل ؤؤؾ اـؤؤذؿر، وـؤؤٓس اـقاجؤؤٚ طُؤؤَٓؿ حلن تتينؤؤٌقا ـٌؤؤرد لؤؤـ حلؽؤؤراد 

ـِ ﴿اـذي ؿ  وصٌف اهلل طز وجؾ  حؼ:  ¢ ٖٓء اـيُ ء  ٓ رسقل  ُؼ طَؤ
َوَلٙ َيّْوِؤ

 .[ 4-3]النجم: ﴾ٓ  َوْدٌل ُيقَدكاهْلََقى *  ِْن ُ َق  ِ 

ؤؤ  داطٓؤؤٛ حلو حلي   يًٌّؤؤل حلن ٔتؤؤذؿر هبؤؤذه ايبّٙسؤؤٌٛ حلن حلي   َٔ طل ـؤؤف د  طؤؤٙ  ٓ يَِؤؤـ حلن 

طل ـؤف حلٔؤف  ؤريء لؤـ حلن يتٌؤع  ؤقاه وـؤق ل لًؤٕـٛ وادؤدة، د  اـينِٛ وٓ يَِـ حلن َٔ 

اـؤدطٙة وـذـؽ ؽال تر ط حلهيٙ ايبًُؿ لن ك  ٌرد لؤـ حلؽؤراد اـيُؤ ء حلو  داطٓؤٛ لؤـ 

 ٕلريـ ا ّع:
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 حلددمهٙ: لٍوقع  ف  َؾ لـ دون اـرسقل طُٓف اـًالم و ق اخلوٕ.

وإلر أخر: محتِؾ حلن يَقن ؾؤد طؤرف اـنؤقاب ـَّؤف اتٌؤع  ؤقاه ؽؤٕؽتك  ًؤ  

لؤؤؤٙ ييُؤؤؤؿ لؤؤؤـ ااؤؤؤؼ واـيُؤؤؤؿأ ـؤؤؤذـؽ ؽؤؤؤ  جيؤؤؤقز ـُيٙلؤؤؤٛ لؤؤؤـ ايبًؤؤؤُِع حلن يتينؤؤؤٌقا 

غ ل اـٍؤؤؤرنن اـَؤؤؤريؿ وهبؤؤؤذا اـٍؤؤؤقل ـداطٓؤؤؤٛ طؤؤؤىل داطٓؤؤؤٛ، و ٔؤؤؤ  إلؤؤؤر ؿؤؤؤ  ؾؤؤؤٙل تيؤؤؤٙ

َع ﴿اـَؤؤؤؤريؿ حل ؤؤؤؤل ا؛ؤؤؤؤقاب طؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤذه ايبًؤؤؤؤٕـٛ، حلٓ و ؤؤؤؤق ؾقـؤؤؤؤف تيؤؤؤؤٙغ:  ؤؤؤؤقا َلؤؤؤؤ ُٔ َوُؿق

ِٙدِؾعَ   .[114]التوب :﴾اـن 

ؿؤؤؤ  ٔحؤؤؤـ ٍٔؤؤؤقل  ٙـًّؤؤؤٌٛ ـدلِؤؤؤٛ إر يؤؤؤٛ ٓ ٔتينؤؤؤٚ ـقادؤؤؤد لؤؤؤّْؿ و ٔؤؤؤ  ٕٔخؤؤؤذ 

يّتِؤل  غ  ااؼ لـ ؿؾ ؽرد لّْؿ وااؼ لمٙع  ٓؤّْؿ، ؿؤذـؽ يًٌّؤل طؤىل ؿؤؾ لؤـ

ًٙ و ٔ  يٕخذ ااؼ لـ  ًٙ، وٓ حلن يَقن طِري  تٌٙع اـًُػ اـنٙـح حلن ٓ يَقن زيدي

دٓٝ لٙ طرؽف لـ حلي شخص جٙءه،  َذا يًٌّل طىل طٙلٛ ايبًُِع حلن يَقٔؤقا، 

 ؤًٕل اهلل ـّٙ وـيٙلٛ ايبًُِع اهلدايٛ، وااِد هلل رب اـيٙيبع. 

ًٙ ل. شٓخ  ّٙ دٌىؽ اهلل اسِح يل صٌ لداخُٛ:  ي

 تٌهؾ.  اـمٓخ: 

ـَؤؤؤل حلرؽؤؤؤع  ن شؤؤؤٙء اهلل تٌؤؤؤٙرك وتيؤؤؤٙغ طؤؤؤـ  خؤؤؤقاين ا؛ْؤؤؤؾ ل  ؤؤؤذه  لداخُؤؤؤٛ:

ؿيِؤؤر  ¢ايبًؤؤٕـٛ، يٍؤؤقل ـؤؤؽ  يؤؤض إلثُؤؤٛ اـتؤؤل ذؿرهتؤؤٙ طؤؤـ صؤؤحٙ ٛ رسؤؤقل اهلل 

ريض اهلل طّؤؤف وطؤؤث ن،  ؤؤذه لؤؤـ ايبًؤؤٙلؾ اـٌٍْٓؤؤٛ وـؤؤٓس لؤؤـ ايبًؤؤٙلؾ ايبّْجٓؤؤٛ، 

ض حلو ر  حَ ؤ.. حللٙ حلٔف يِدح حل ؾ اـٌدع حلو حلٔؤف يُؤ وحللٙ اـذي بوئ ل ايبّْٞ وبوئ

هيٓٞ اـّٙس طىل ااَٙم حلو ؼ ه ؽْذا جيٚ حلن  ذر لّؤف، ؽْؤذا ؽؤرق و ؤذا ؽؤرق، 

جيُْؤؤٙ ديؤؤدن حلو حلايبًؤؤٕـٛ  ؤؤذه  ّْٓؤؤٙ ؽؤؤرق ؽؤؤٙـرد طُٓؤؤف يؤؤٙ شؤؤٓخ ؿٓؤؤػ.. لؤؤٙ ايبًؤؤٕـٛ، و
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 تَُؿ دالً  هبٙ، وحلضب ـؽ لثؾ دل  ٙرك اهلل ؽٓؽ.

 ٔيؿ. اـمٓخ: 

حلتٜ ؽتقى ـُمؤٓخ طٌؤد اـيزيؤز  ؤـ  ؤٙز دٌىؤف اهلل ل ؾهؤٓٛ اـًؤٖال طؤـ  ُٛ:لداخ

حلذصؤؤٛ سؤؤُ ن وسؤؤٌر ولؤؤٙ  غ ذـؤؤؽ وحل ؤؤٙ يًؤؤتٌٙد لّْؤؤٙ  ذا ؿٙٔؤؤٜ ؽْٓؤؤٙ لؤؤقاد طُِٓؤؤٛ 

، ؽؤتَُؿ حلدؤد اإلخؤقة وؾؤرحل  ؤذه ¢لـ ؾقـف ويرد  ٓ اـٌّل  يٖخذوحللٙ اخلوٕ ؽَؾ 

، و يؤؤدلٙ ؾؤؤرحل اـٌتؤؤقى اـٌتؤؤقى.. طروؤؤٜ طُٓؤؤف ل درس لؤؤـ اـؤؤدروس ؽٍؤؤرحل اـٌتؤؤقى

ؾٙل: ٔيؤؿ وزاد طؤىل تُؤؽ اـٌتؤقى  َؤالم ليؤع وؾؤٙل: ٕٔخؤذ  ؤذه إخوؤٙء وتقوؤع 

ل ذيؤؤؤط  ذا ؿؤؤؤٙن  ؤؤؤذا إلؤؤؤر.. ييّؤؤؤل: ؤحؤؤؤذر لؤؤؤـ إخوؤؤؤٙء ايبقجؤؤؤقدة وـَؤؤؤـ ٓ 

ٔحؤؤذر لؤؤـ اـرجؤؤٙل واـويؤؤـ ل إشؤؤخٙص و ٔؤؤ  ٔحؤؤذر لؤؤـ اـَُؤؤ ت ايبقجؤؤقدة 

ؽْٓؤؤٙ خؤؤ ،  يؤؤد  ؤؤذا ؿثؤؤ  لؤؤـ اـمؤؤٌٙب ؾؤؤٙل: اخلوؤؤٕ ؤٕخؤؤذ لؤؤٙ ؽْٓؤؤٙ لؤؤـ خؤؤ   ذا ؿؤؤٙن 

ؿٓػ يٍرحل  ذه اـٌتقى حللٙم بع لـ اـّٙس  ذا دـٓؾ طىل لدح  ٖٓء وآسؤت ع 

 غ حلذصؤؤؤؤتْؿ ولؤؤؤؤٙ  غ ذـؤؤؤؤؽ  ؤؤؤؤؿ حلخؤؤؤؤذوا  ؤؤؤؤذرون لؤؤؤؤـ ذـؤؤؤؤؽ اـمؤؤؤؤخص، وصؤؤؤؤُٜ 

ايبردُؤٛ  غ  ؤذه اـدرجؤٛ،  ؤؾ اـويؤؤـ ل ديؤـ اـرجؤؾ، سؤٌحٙن اهلل اـؤذي ٓ  ـؤؤف  ٓ 

  ق. 

 ذا اـمٓخ  ـ  ٙز؟   لداخُٛ:

ٓ  ق ؾٙل: واهلل لٙ ؾرحلت  ذه اـٌتقى  ٓ ـمخص ذـؽ اـيٙ  ا؛ُٓؾ  لداخُٛ:

حلٔؤؤٙ طّؤؤدلٙ حلؾؤؤرحل  ؤؤذه اـٌتؤؤقى ـَؤؤل حل ؤؤدت  ؤؤٖٓء اـّؤؤٙس، حلن  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ تَُؤؤؿ هبؤؤٙ 

طٙ  لـ طُ ء إلٛ اـذي يمٙر  ـؤْٓؿ  ٙـٌّؤٙن، ؽؤٗن ايبًؤٕـٛ حلتؤٜ لؤـ اـمؤٓخ ٔؤٙس 

ا ـ طثِٓع و ٖٓء حللِٛ  ذه اـدٔٓٙ ؽٍٓؤقل: ـَؤل هيؤدحل اـقوؤع حلو اـمٓخ ا ـ  ٙز حلو 
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وـَؤؤـ ٓ دؤؤقل وٓ ؾؤؤقة  ٓ  ؤؤٙهلل حلخؤؤذوا هيٓجؤؤقن ذـؤؤؽ إلؤؤر وحلصؤؤٌحٜ لمؤؤَُٛ ٓ 

  ٙيٛ هلٙ. 

طؤؤؤىل ؿؤؤؤؾ دؤؤؤٙل يؤؤؤٙ حلسؤؤؤتٙذية أن اـٍهؤؤؤٓٛ ـًٓؤؤؤٜ ؾهؤؤؤٓٛ طُِٓؤؤؤٛ ؾهؤؤؤٓٛ  اـمؤؤؤٓخ: 

ًٙ  غ حلٔؤؤف ؾؤؤد يتؤؤدخؾ اهلؤؤ قى ل ايبقوؤؤقع حلخالؾٓؤؤٛ، ؾهؤؤٓٛ حلخالؾٓؤؤٛ وؾؤؤد حلذت نٌٔؤؤ

 ودًؿ  ذا ايبقوقع لـ اـّٙدٓٛ اـيُِٓٛ  ق ؿ  ؾُٜ ل نخر اـَالم:

ؿ  حلّٔٙ ٓ ٔتينٚ إللٙم لـ إلِٛ إر يٛ و ؿ  ِع طؤىل طُِْؤؿ وؽهؤُْؿ 

ًٙ  ٓ و ؤؤؿ لوِئّؤؤقن ـنؤؤقا ف و ن  وخؤؤقؽْؿ لؤؤـ رهبؤؤؿ، وحل ؤؤؿ لؤؤٙ ؿؤؤٙٔقا يٍقـؤؤقن شؤؤٓئ

 ؤٖٓء حلٓ يتينؤٌقا ٕشؤخٙص  ؤؿ ؿٙٔقا ليروع ـُخوٕ ؿ  ذؿرٔؤٙ، ؽؤّحـ ّٔنؤح 

ـًٓؤؤقا ل اـيؤؤ  وٓ ل اـٌّؤؤ   ٙـًّؤؤٌٛ ـدلِؤؤٛ ايبتٍؤؤدلع، و ٔؤؤ  يٕخؤؤذون اـنؤؤقاب 

 لـ حلي شخص صدر لّف  ذا اـنقاب.

ليٙ؛ؤؤٛ إ ؤؤقاء  ؤؤذه لؤؤـ حلصؤؤيٚ إلؤؤقر، ـؤؤذـؽ ٔؤؤٕلر ؿ  تٍؤؤقى اهلل طؤؤز وجؤؤؾ 

، ¢رسؤقل اهلل  وطدم اـتٌٙؼض واـتّٙؽر اـؤذي  ّٓؤٙ طّؤف ل ؿتؤٙب اهلل ول دؤديٝ

ؽًِٙوت إخالق وسؤقء اـرت ٓؤٛ ٓ تيؤٙـٞ  َُِؤٛ لقطىؤٛ حلو ٔنؤٓحٛ، اخلوؤٕ يؤدـؾ 

طُٓف  ٙـَتٙب واـًّٛ، حللٙ  ذا ؿٙن  ًٔؤٙن ييؤرف ااؤؼ و ٓؤد طّؤف.. ييؤرف حلن  ؤذا 

ًٙ ؽٓتينٚ ـف.. ييرف حلن  ذا اإلًٔٙن أخر  ق لثؾ إول  .اإلًٔٙن ـٓس لينقل

ج  ٓ حلن يتٍؤؤل اهلل طؤؤز وجؤؤؾ ل ًٌٔؤؤف، و ؤؤذا لؤؤٙ ؽٓتينؤؤٚ طُٓؤؤف،  ؤؤذا ـؤؤٓس ـؤؤف طؤؤال

 يتٓن ـّٙ.

 وسٌحٙٔؽ اـُْؿ و حِدك حلشْد حلن ٓ  ـف  ٓ حلٜٔ حلستًٌرك وحلتقب  ـٓؽ.

 (00: 27: 26/   799) اهلدى والنور / 
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 التعصب لبعض املػاٖخ

ؾؤؤؤؤؤٙل: اـًؤؤؤؤؤٖال اـرا ؤؤؤؤؤع:  ّؤؤؤؤؤٙك  يؤؤؤؤؤض إشؤؤؤؤؤخٙص يتينؤؤؤؤؤٌقن ـؤؤؤؤؤٌيض  لداخُؤؤؤؤؤٛ:

 ٓء؟ايبمٙيخ، ؽ ذا تٍقل هلٖ

ٓ شؤؤؤؽ حلٔؤؤؤف ٓ جيؤؤؤقز يبًؤؤؤُؿ حلن يتينؤؤؤٚ ـمؤؤؤخص ل اـؤؤؤدٔٓٙ  ٓ ـٌّّٓؤؤؤٙ  اـمؤؤؤٓخ:

ٛ ـُيؤؤٙيبع، و ؤؤق اـؤؤذي ؽٍؤؤط طُٓؤؤف اـنؤؤالة ¢ أ ٕٔؤؤف  ؤؤق اـؤؤذي حلرسؤؤؾ رمًحؤؤٛ و داًيؤؤ

واـًالم حللرٔؤٙ  ٙ ؤٙذه حلسؤقة دًؤّٛ، وؿؤؾ اـيُؤ ء اـؤذيـ ًٔؤتٌٓد لؤـ طُؤقلْؿ  ٔؤ  

ؿ حلدٓء يؤدـقّٔٙ طؤىل لؤٙ ؿؤٙن طُٓؤف ًٔتٌٓد لّْؿ ٓ ـذواهتؿ وحلشخٙصْؿ و ٔ  ٕ ؤ

لـ اهلدى واـّقر، ؽٗذا لٙ تينٚ ايبًُؿ ـقادؤد لؤـ ايبمؤٙيخ سؤقاء ؿؤٙن  ¢ٌّٔٓٙ 

لـ إدٓٙء حلو إلقات ؽِيّك ذـؽ حلٔف ٔز رسٙـٛ اـرسؤقل طُٓؤف اـًؤالم وتمؤٌٝ 

ل اـيُؤؿ حلو ل اخلُؤؼ حلو ل  ¢هبذا اـمؤخص اـؤذي ٓ جيؤقز حلن يٍؤرن لؤع اـٌّؤل 

را ؤؤٛ دٓؤؤّ  حلؾؤؤقل:  ن تينؤؤٚ ايبًؤؤُؿ ـمؤؤخص حلو ـمؤؤٓخ وادؤؤد  ٔؤؤ  اـَ ل،ؽؤؤال ؼ

  ق  خالل لّف  مْٙدتف حلن محًِدا رسقل اهلل.

وـؤؤذـؽ ؽٕٔؤؤٙ دٓؤؤّ  حلذح اـمؤؤْٙدة  ؤؤٕن اهلل ودؤؤده ٓ ذك ـؤؤف وحلن محِؤؤًدا طٌؤؤده 

رسؤؤقـف حلؾؤؤقل:  ن اـمؤؤْٙدة إوغ تًؤؤتقجٚ طؤؤىل ايبًؤؤُؿ حلٓ يتخؤؤذ ليٌؤؤقًدا لؤؤع اهلل 

ـػؤك  يّٓؤف، ؿؤذـؽ  ٙـًّؤٌٛ ـُمؤْٙدة اـثٙٔٓؤٛ: حلن محِؤًدا رسؤقل اهلل حلدًدا و ٓ ؽْق ا

 ¢حلي: طٌؤؤده ورسؤؤقـف لؤؤـ ا ؤؤذ حلسؤؤًقة حلو ؾؤؤدًوة ـؤؤف ل  ؤؤذه اآؤؤٙة ؼؤؤ  رسؤؤقل اهلل 

ؿؤؤؤؤ  يٌيؤؤؤؤؾ ؿثؤؤؤؤ  لؤؤؤؤـ ايبتينؤؤؤؤٌٛ اـٓؤؤؤؤقم وؿؤؤؤؤ   ؤؤؤؤق لؤؤؤؤذ ٚ اـنؤؤؤؤقؽٓٛ اـؤؤؤؤذيـ يٍتؤؤؤؤدون 
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َؤؤؤربى حلٓ  يؤؤؤض  ؤؤؤٖٓء ؽخووؤؤؤقا يبريؤؤؤدهيؿ  ؤؤؤذه اـهؤؤؤالـٛ اـ  مؤؤؤٓقخْؿ وؾؤؤؤد طؤؤؤال

يتخؤؤؤذوا لؤؤؤع اـمؤؤؤٓخ حلسؤؤؤًقة حلخؤؤؤرى ؽٍؤؤؤٙـقا دون خجؤؤؤؾ حلو دٓؤؤؤٙء: لثؤؤؤؾ ايبريؤؤؤد يتخؤؤؤذ 

شؤؤٓخع ؿِثؤؤؾ ايبؤؤرحلة تتخؤؤذ زوجؤؤع، وـؤؤذـؽ ؽٍؤؤد اسؤؤتيٌدوا ايبريؤؤديـ وجيُؤؤق ؿ 

ون دٓٙتؤف رء لؤـ شؤٖ طًٌٓدا هلؿ  حٓٝ ؿّٙ ًِٔع طـ  يهْؿ  ٕٔؤف ٓ يتقؤف ل

ر لـ حلصحٙب اـرسقل ـُرسقل  ٓ حلن يًتم  شٓخف، ـٍد ا ذوا شٓقخ حلسًقة حلؿث

ؿٙٔقا يًؤٕـقٔف ؽؤٓ  يتيُؤؼ  مؤٖون طٌؤٙداهتؿ، حللؤٙ  ¢، ذـؽ ٕن حلصحٙب اـٌّل ¢

ون دٔٓؤؤٙ ؿ ل  ؤؤٓيْؿ وذالْؤؤؿ و ؤؤٙرهتؿ  ؤؤؾ يؤؤذ ٌقن..  ؤؤؾ يًؤؤٙؽرون حلم ل شؤؤٖ

ؿٙن لـ ؿ ل دطقتف وتًٌُٓؤف ـػؤييٛ ر ؤف حلن ؾؤٙل  ¢ٓ، ؽَٙٔقا حلدراًراأ ٕن اـٌّل 

رء لؤـ حللؤر ديؤَّؿ ؽؤٕتقا لّؤف لؤٙ اسؤتويتؿ، ولؤٙ حللؤرتَؿ لؤـ  لٙ حللرتَؿ لؤـ»هلؿ: 

 .شرء لـ حللر دٔٓٙؿؿ ؽٕٔتؿ حلطُؿ  ٕلقر دٔٓٙؿؿ

ٕصؤؤؤؤحٙ ف حلٔؤؤؤؤف   يؤؤؤؤٕت ـؤؤؤؤٓيُِْؿ حللؤؤؤؤقر اـؤؤؤؤدٔٓٙ واـًؤؤؤؤيل  ¢ـٍؤؤؤؤد حلووؤؤؤؤح اـٌّؤؤؤؤل 

واـيب ل إرض ل سٌٓؾ صُٚ اـرزق و ٔ  جٙء ـٓيُِْؿ لٙ يتٍقن اهلل تٌٙرك 

ـيٌٙدات واجتّؤٙب ايبحرلؤٙت، حللؤٙ شؤٓقخ اـنؤقؽٓٛ ؽٍؤد وتيٙغ  ف لـ اـوٙطٙت وا

استيٌدوا لريدهيؿ استيًٌٙدا ؿٙلاًل وحلومهؤق ؿ حل ؤؿ طُؤْٓؿ حلن يًتمؤ و ؿ ل ؿؤؾ 

رء لـ حللقر دٔٓٙ ؿ ؽهاًل طـ ديّْؿ، ؽٍد ؿٙن  ّٙك حلشخٙص ٔيرؽْؿ  ٕس لْؿ 

ٙؽر سؤٙؽر، ٓ يتزوج  ٓ  رحلي اـمٓخ وٓ يًٙؽر سٌرة  ٓ  رحلي اـمؤٓخ،  ن ؾؤٙل ـؤف سؤ

و ن ؾؤؤٙل ـؤؤف: ٓ تًؤؤٙؽر ٓ يًؤؤٙؽر، اسؤؤتيٌٙد سؤؤٌؼ حلي اسؤؤتيٌٙد ؿؤؤٙؽر لْؤؤ  سؤؤ  وطؤؤالأ 

ٕن اـَؤؤٙؽر يًؤؤتيٌدون اـّؤؤٙس لؤؤـ اـّٙدٓؤؤٛ ايبٙديؤؤٛ، حللؤؤٙ  ؤؤٖٓء ؽٍؤؤد اسؤؤتيٌدو ؿ لؤؤـ 

 اـّٙدٓٛ اـًٌّٓٛ، ؽْؿ حلذل لـ اـيٌٓد لع حلسٓٙد ؿ.

ٙك ل دلمؤؼ اـمؤٙم وحلٔٙ حلؾص ـَؿ ؾنٛ ؽْٓٙ طربة يبـ ييترب: حلدد ايبمؤٙيخ  ّؤ
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ول لًؤؤجد ل سؤؤقق لؤؤـ حلشؤؤْر إسؤؤقاق ل دلمؤؤؼ اسؤؤِف سؤؤقق ... ول لًؤؤجد 

اسِف لًجد ذ ؤٚ طؤـ ذ ّؤل.. ل وسؤط سؤقق ... ـيُؤف  يؤين ؽؤٓ   يؤد، ؾؤرر 

 ل اـدرس  اـٍنٛ اـتٙـٓٛ: 

ٙ ٕدؤؤؤد لريديؤؤؤف: اذ ؤؤؤٚ وحلتّؤؤؤل  ؤؤؤرحلس  حلن حلدؤؤؤد اـمؤؤؤٓقخ شؤؤؤٓقخ اـوريؤؤؤؼ ؾؤؤؤٙل يقًلؤؤؤ

ـمٓخ و ق ؽرح لنورأ ٕٔف ٌٔؤذ حللؤر اـمؤٓخ، ؽؤ  ؿؤٙن لؤـ حل ٓؽ، ؽٌيؾ وجٙء  غ ا

ٙ، ؾؤؤٙل ـؤؤف: حلٔؤؤٜ تىؤؤـ حلٔؤؤؽ ؽيؤؤاًل ؾتُؤؤٜ  ًَ اـمؤؤٓخ  ٓ حلن تًٌؤؤؿ ل وجؤؤف لريؤؤده وؤؤٙد

واـدك؟ ؾٙل: حلجؾ، ؾٙل: حلٔؤٙ نلؤرك  ٍتؤؾ حل ٓؤؽ،  ٔؤ  حللرتؤؽ  ٍتؤؾ ذاك اـرجؤؾأ ٕٔؤف 

ًؤقن صٙدٚ حللؤؽ، حللؤٙ حل ؤقك ؽْؤق ؼٙلؤٚ ولًؤٙؽر، ؾؤص  ؤذه اـٍنؤٛ واـّؤٙس ا؛ٙـ

ؿٕ ؿ لًحقريـ، لٙ حلدد يّوؤؼ  َُِؤٛ: ؿٓؤػ  ؤذا يَِؤـ حلن يٍؤٙل؟ة اـمؤٓخ يٍؤقل 

ـُِريؤؤد: اذ ؤؤٚ واؾتؤؤؾ حل ؤؤٙك ويٌّؤؤذ إلؤؤر و ن ؿؤؤٙن ل اـٌٙصؤؤؾ حل ؤؤٙه لؤؤٙ ؾتُؤؤف، لؤؤٙ حلدؤؤد 

 يتَُؿ  َُِٛ.

اـمٙ د: ؾص  ذه اـٍنٛ  ؤؿ  ّؤك طُْٓؤٙ دَؤً  ذطًٓؤٙ، ؾؤٙل: لؤـ  ّؤٙ يٖخؤذ  ؤٕن 

ٙـػ اـػؤع ل اـىؤٙ ر ؽٓجؤٚ  صٙطتؤف، يبؤٙذا؟ ٕن اـمٓخ  ذا حللر لريؤده  حَؤؿ بؤ

اـمٓخ يرى لٙ ٓ يرى ايبريد، حل  ترو ل اـٍنٛ ؿٓػ حللر ايبريؤد  ٍتؤؾ إب ـَؤـ 

ٙ ل  ًٍؤ تٌع ؽٓ   يد حلن  ذا صٙدٚ إم، وطىل ذـؽ ـق رحلى حلددؿؿ اـنؤُٓٚ ليُ

 طّؼ اـمٓخ ؽال جيقز حلن يَّر طُٓفأ ٕن اـمٓخ يرى لٙ ٓ يرى ايبريد.

ٌٔؤؤؤؤض اـؤؤؤؤدرس، ؤحؤؤؤؤـ ؿّؤؤؤؤٙ يقلئؤؤؤؤٍذ ٔنؤؤؤؤظ اـؤؤؤؤرتاويح ل لًؤؤؤؤجد طؤؤؤؤىل اـًؤؤؤؤّٛ وا

ؤجتِع ل دؿٙن ٕصُح ؽْٓٙ اـًٙطٙت، ؤجتِع ؽْٓٙ  يد ؿؾ صؤالة لؤـ ؿؤؾ ـٓؤؾ 

لؤؤؤؤـ رلهؤؤؤؤٙن، جؤؤؤؤٙءين شؤؤؤؤٙب لؤؤؤؤـ  خقأّؤؤؤؤٙ ؽٍؤؤؤؤص طؤؤؤؤظ  ؤؤؤؤذه اـٍنؤؤؤؤٛ ؿؤؤؤؤٙن دؤؤؤؤًٙضا 

ا؛ًُؤؤؤٛ، واَِؤؤؤٛ يريؤؤؤد ٙ اهلل لؤؤؤر اـمؤؤؤخص حللؤؤؤٙم اـؤؤؤدؿٙن و ؤؤؤق ؾريؤؤؤٚ ـنؤؤؤٙدٌل، 



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

773 

ض وراءه ؤؤؤٙداه، ؾؤٙـقا ـؤؤف: يؤؤٙ حل ؤٙ يقسؤؤػ تيؤٙل، دخؤؤؾ ؽٕ ؤؤٙر ليؤف لقوؤؤقع ؾنؤؤٛ ؽؤرؿ

اـمٓخ لع ايبريد، لٙ رحليؤؽ يؤٙ حل ؤق يقسؤػ ل  ؤذا اـؤدرس اـٓؤقم؟ لًؤٙؿع ؾؤٙل: لؤٙ 

شؤؤٙء اهلل ... لؤؤـ  ؤؤذا اـَؤؤالم اـًؤؤقي  ّؤؤٙك، ؽٕخؤؤذ يّٙؾمؤؤف: ؿٓؤؤػ يؤؤٕلر اـمؤؤٓخ حلن ... 

إوـٓٙء، ؾٙل: ... ؿالم، حلخً ا دخُٜ  ٕن يذ ح حل ٙه؟ ؾٙل ـف: حلٔتؿ تذؿروا ؿرالٙت 

حلٔٙ ليف ل ايبقوقع ؽٙـٍنٛ صقيُٛ،  ن ؿٙن ا؛دار  ذا وجْٜ  ـٓؤف نيؤٛ حلو دؤديٝ 

 يٌْؿ لّؽ ؽْق يٌْؿ لّؽة لٙ ؽْؿ لّٙ شٓئًٙ.

حلخؤؤؤؤً ا: ؾُؤؤؤؤٜ ل ٌٔزؤؤؤؤ: اضب لؤؤؤؤع  ؤؤؤؤذا اإلًٔؤؤؤؤٙن اـؤؤؤؤذي ... دؤؤؤؤس وٓ يمؤؤؤؤير 

قتر ااًؤٙس ؿؤ  يٍقـؤقن، ؾُؤٜ  َالم اهلل وٓ  حديٝ رسقل اهلل، اضب طىل اـ

ـف و ّؤٙ اـمؤٙ د لؤـ ؿؤؾ  ؤذه اـٍنؤٛ: يؤٙ حل ؤٙ يقسؤػة أن دطّؤٙ َٔؤقن س ؤع لؤع 

 يهّٙ اـٌيض: ـق حلن شٓخؽ حللرك  ؤٕن تؤذ ح واـؤدك،  ؤؾ تٌيؤؾ؟ لؤٙذا يتنؤقر لؤـ 

 ًٔٙن ليؤف ذرة لؤـ طٍؤؾ حلو  يؤ ن سؤقى حلن يٍؤقل: حلطؤقذ  ؤٙهلل، ٓة  ؤق لؤٙ ؾؤٙل  ؤذا، 

  يد  غ  ذه ايبّزـٛ.ؾٙل: حلٔٙ لٙ وصُٜ 

أىؤؤؤؤروا ؿؤؤؤؤؿ ؽيُؤؤؤؤقا ل  ؤؤؤؤٖٓء اـّؤؤؤؤٙس، ييّؤؤؤؤل: حلؽمؤؤؤؤُقا طٍؤؤؤؤقهلؿ ؽيؤؤؤؤاًل، حل ؤؤؤؤروا ل 

طٍقهلؿ   ييد يِٓزوا اارام لـ ااالل، لٙ جيؤقز اؤٙ ٓ جيؤقز،  ؤؾ وصؤُقا  غ 

اؾتؤؾ واـؤدك حلن  اـمؤٓخ: ذه ايبّزـٛ ييرتف حلٔف يوِع حلن ينؾ  غ لّزـٛ  ذا ؾٙل ـؤف 

حلٔٙ لٙ وصُٜ  يد  غ  ؤذه ايبّزـؤٛ، ؾُؤٜ ـؤف  ٙـًُؤٛ اـًؤقريٛ:  ن يٌّذ، يبٙ ؾٙل يل: 

 شٙء اهلل طِرك لٙ تنؾة طِرك لٙ تنؾ  غ  ذه ايبّزـٛ  ذهة ؾٙل  ق ...

ؽؤؤؤؤؤٙٔىروا أن ؿٓؤؤؤؤؤػ حلدى اإلخؤؤؤؤؤالل ٕن محِؤؤؤؤؤًدا رسؤؤؤؤؤقل اهلل اإلخؤؤؤؤؤالص ـؤؤؤؤؤف ل 

لأ آتٌؤٙع ودؤده ٓ ذيؤؤؽ ـؤف ل آتٌؤؤٙع ؿٓؤػ وؾؤع اـّؤؤٙس ل اـػؤك  ول اـهؤؤال

ؼؤ ه، ـؤذـؽ ٓ جيؤقز يبؤـ ؿؤٙن يؤٖلـ  ¢ٕ ؿ حلذؿؤقا ل آتٌؤٙع لؤع رسؤقل اهلل 
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 ٙهلل واـٓقم أخر حلن يتخذ ل  ذه اـدٔٓٙ شًٓخٙ وادًدا لْ  س  وطال.. لْ  ؿٙن 

ل ضّف طٙيبًٙ وصٙاًٙ و غ نخره، و ٔ  يَقن ؿٙـّحُٛ توقف طىل ؿؾ إشجٙر 

 وق ٙ ذاك اـيًؾ ايبمْقد  ٕٔؤف شؤٌٙء ـُّؤٙس،  وإز ٙر وتٕخذ لّْٙ لٙ  رج لـ

 َذا يًٌّل حلن يَقن ايبًُؿ يٕخذ لـ ؿؾ طٙ  لؤٙ طّؤده لؤـ طُؤؿ ؿؤ  ؿؤٙن طُؤ ء 

اـًؤؤُػ ريض اهلل طؤؤّْؿ، ؽْؤؤؿ ؾؤؤد تربؤؤقا ـَثؤؤ  لؤؤـ اـيُؤؤ ء  ؤؤٕ ؿ ؿؤؤٙن هلؤؤؿ لئؤؤٙت 

 اـمٓقخ حل ق دٌّٓٛ لثاًل رمحف اهلل ذؿروا ل تربتف حلٔف ؿٙن ـف حلـػ شٓخ.

ٔٙ ٓ هيِّل حلن يَقن  ذا اخلرب صحًٓحٙ  ٙـًؤّد واـروايؤٛ ـَؤـ  ؤذا لقجؤقد، وحل

ؽٗن اـَتٙب اـًٙ ؼ: اـروض اـّى  ل ترتٓؤٚ و ؤريٞ ليجؤؿ اـوؤرباين اـنؤً ، 

حلسؤؤؤؤُق ف ؽٓؤؤؤؤف.. و ؤؤؤؤذا حلسؤؤؤؤُقب ؽٓؤؤؤؤف ؽؤؤؤؤـ.. ؽٓؤؤؤؤف   ؤؤؤؤداع ـؤؤؤؤٓحٌظ حلسؤؤؤؤ ء شؤؤؤؤٓقخف رتؤؤؤؤٚ 

ـ  ؤؤٖٓء حلسؤؤ لْؿ طؤؤىل دؤؤروف حلـؤؤػ  ؤؤٙ.. دؤؤروف ايبيجؤؤؿ، وروى ـَؤؤؾ شؤؤٓخ لؤؤ

اـمؤؤؤٓقخ دؤؤؤديثًٙ وادؤؤؤًدا، ؿؤؤؤؿ طؤؤؤدد شؤؤؤٓقخف؟ حلؿثؤؤؤر لؤؤؤـ حلـؤؤؤػ شؤؤؤٓخ،  ؤؤؤذا لًؤؤؤجؾ ل 

ؿتٙب اسِف: ليجؤؿ اـوؤرباين اـنؤً ، حلؿثؤر لؤـ حلـؤػ شؤٓخ روى طؤـ ؿؤؾ شؤٓخ ل 

 ؤؤذا اـَتؤؤٙب ؽٍؤؤط دؤؤديثًٙ وادؤؤًدا، يٍنؤؤد حلن  ٌؤؤظ وجيِؤؤع حلسؤؤ ء شؤؤٓقخف،  ؤؤق ـؤؤف 

ٕوسؤؤؤؤؤط، وليجؤؤؤؤؤؿ  ال ؤؤؤؤؤٛ ؿتؤؤؤؤؤٚ: ليجؤؤؤؤؤؿ اـوؤؤؤؤؤرباين اـنؤؤؤؤؤً ، وليجؤؤؤؤؤؿ اـوؤؤؤؤؤرباين ا

اـوؤؤؤرباين اـٌَؤؤؤ ، اـنؤؤؤً  وإوسؤؤؤط حلسؤؤؤُقهب  وادؤؤؤد لؤؤؤـ دٓؤؤؤٝ حلٔؤؤؤف رتؤؤؤٚ حلسؤؤؤ ء 

اـمؤؤٓقخ، ـَؤؤـ بتُؤؤػ ايبيجؤؤؿ إوسؤؤط طؤؤـ ايبيجؤؤؿ اـنؤؤً  ؽٍؤؤط لؤؤـ دٓؤؤٝ حلٔؤؤف 

يذؿر ل إوسط ـُمٓخ اـقادد حلؿثر لـ دديٝ وادد، حللؤٙ ل اـنؤً  ؽٓؤذؿر ؽٓؤف 

 دديٝ وادد ؽُف حلؿثر لـ حلـػ شٓخ.

ٙأ ٕٔؤؤف ل اآٍٍؤؤٛ ؿؤؤؾ طؤؤٙ  يتِٓؤؤز طؤؤـ ؼؤؤ ه  يُؤؤؿ حلو  َؤؤذا ؿؤؤٙن ا ًٍ ـيُؤؤ ء سؤؤٙ 

 خُؼ حلو ديـ حلو صالح حلو لٙ شٙ ف ذـؽ، وحللٙ ايبيجؿ اـٌَ  و ق ايبيجؿ اـثٙـٝ 
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ٙ طؤؤؤـ ايبيجؤؤؤؿ اـنؤؤؤً  وإوسؤؤؤط، وخالصؤؤؤٛ  ـُوؤؤؤرباين ؽٕسؤؤؤُق ف ؽٓؤؤؤف بتُؤؤؤػ  ًٙلؤؤؤ

ٙم حلمحؤد ولًؤّد ذـؽ: حلٔؤف طؤىل صريٍؤٛ ايبًؤٙٔٓد، لؤـ ؿؤٙن لؤَّؿ ييؤرف لًؤّد اإللؤ

اـوٓٙـزؤؤؤ ؤحقمهؤؤؤٙ لؤؤؤـ ايبًؤؤؤٙٔٓد اـتؤؤؤل  ؤؤؤدحلت تىْؤؤؤر أن ل طؤؤؤٙ  ايبوٌقطؤؤؤٙت، 

ؽِيجؿ اـورباين اـٌَ  رتٌف طؤىل حلسؤ ء اـنؤحٙ ٛ،  ؤدحل  ٙـيػؤة ايبٌػؤيـ  ٙ؛ّؤٛ 

 ؤؤؿ  ؤؤدحل  ؤؤٕٙـػ واـٌؤؤٙء حلس  ؤؤـ ؿيؤؤٚ و َؤؤذا، ويؤؤذؿر  ّؤؤٙك ـَؤؤؾ صؤؤحٙس ؿثؤؤً ا لؤؤـ 

 إدٙديٝ وٓ يًتقطٚ حلدٙديثْؿ.

 وهبذا اـٍدر ؿٌٙيٛ وااِد هلل رب اـيٙيبع.

 (00:40:45/ (5فتاوى رابغ ))
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 التعادٙ ٔالتدابس بني طالب  

 العمي لالختالف

اهلل طُؤؤْٓؿ  ـ  يؤؤٙ شؤؤٓخ لؤؤٙ ...  ؤؤٙرك اهلل ؽٓؤؤؽة  ٙـًّؤؤٌٛ ـُمؤؤٌٙب اـؤؤذيـ َلؤؤ  لداخُؤؤٛ:

 ٙـؤؤؤؤدطقة اـًؤؤؤؤٌُٓٛ، واـؤؤؤؤذيـ ؾؤؤؤؤد اتٌٍؤؤؤؤقا  ٕٙصؤؤؤؤقل، وـَؤؤؤؤـ طّؤؤؤؤدلٙ يٌرتؾؤؤؤؤقن  ؤؤؤؤٌيض 

ـٌؤؤؤروع،  ؤؤؤد ؿ يتيؤؤؤٙدون ل ذـؤؤؤؽ، وؿؤؤؤذـؽ لؤؤؤٙ  ؤؤؤل ٔنؤؤؤٓحتؽ  ٙـًّؤؤؤٌٛ ـُمؤؤؤٌٙب ا

سؤؤؤؤقاء اـؤؤؤؤذيـ أهؤؤؤؤِقا  غ اـؤؤؤؤدطقات اإلسؤؤؤؤاللٓٛ إخؤؤؤؤرى، حلو اـؤؤؤؤذيـ أهؤؤؤؤِقا  غ 

اـدطقة اـًٌُٓٛ اـ ييُِقن ايبىٙ رات واهلتٙؽٙت، و ؾ  ؤذا لؤـ لؤّْٞ اـًؤُػ 

 حلم ٓ؟

ااؤؤديٝ وحلصؤؤقل حللؤؤٙ صؤؤالب اـيُؤؤؿ اـؤؤذيـ يدرسؤؤقن إصؤؤُع: حلصؤؤقل  اـمؤؤٓخ:

ٓ  ٌ  وَ اـٌٍف، ؽْؤٖٓء طُؤْٓؿ حلن يُ  دوا حلدؤًدا لؤـ خُؤؼ ُ ؤ ٍَ  يُ ٍؤقا اـٌؤروع طؤىل إصؤقل وحل

اهلل و ٔؤؤؤ  يًؤؤؤتٌٓدون لؤؤؤـ ؿؤؤؤؾ طؤؤؤٙ  لؤؤؤـ طُؤؤؤ ء اـًؤؤؤُػ اـؤؤؤذيـ ؿؤؤؤٙٔقا طؤؤؤىل اـَتؤؤؤٙب 

 واـًّٛ ولّْٞ اـنحٙ ٛ واـذيـ تٌيق ؿ  ٗدًٙن،  ذا ٔنٓحتل ـوالب اـيُؿ.

د طـ اـتينٚ ايبٍِؤقت واـتمؤدد ايبؤذلقم وحلٓ لـ جٙٔٚ نخر: جيٚ حلن ٌٔتي

ٔتيٙدى.. حلٓ ييٙدي  يهّٙ  يًهٙ  ًؤٌٚ ااز ٓؤٛ حلو اـتَتؤؾ حلو آٔؤت ء  غ بٙطؤٛ 

لؤؤـ ا؛ طؤؤٙت، ويًٌّؤؤل حلن ٔتّٙصؤؤح ؤتؤؤقادد، و ذا رحليّؤؤٙ  يؤؤض اـّؤؤٙس  يٓؤؤديـ طؤؤـ 

ًٓ  اـَتٙب واـًّٛ طِاًل و ن ؿٙٔقا ؾد يّْجقن ل آٔتًٙب  غ اـَتٙب واـًّٛ ؾق
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 ذا رحليّؤؤؤؤٙ ؿ طِؤؤؤؤاًل  يٓؤؤؤؤديـ طؤؤؤؤـ ذـؤؤؤؤؽ ؽيُّٓؤؤؤؤٙ حلن ٔرتؽؤؤؤؤؼ هبؤؤؤؤؿ وحلن ٔؤؤؤؤدطق ؿ  غ حلن 

ٙ ل دٓٙتّؤؤٙ،  ًٓ حلن ٔجيُؤؤف ـّؤؤٙ لًّْجؤؤ ٙ ؾؤؤق يَقٔؤؤقا ليّؤؤٙ ل توٌٓؤؤؼ لؤؤٙ ّٔتِؤؤل  ـٓؤؤف بًٓيؤؤ

ِٛ ﴿ٔؤؤؤؤدطق ؿ ؿؤؤؤؤ  ؾؤؤؤؤٙل تيؤؤؤؤٙغ:  َّ ؤؤؤؤ ًَ  اْاَ
ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَىؤؤؤؤ ؤؤؤؤ َِ َْ

ؤؤؤؤَؽ  ِْٙاِ ٌِِٓؾ َر   اْدُع  َِغ َسؤؤؤؤ

ـُ َوَجٙدِ  ًَ تِل ِ َل حَلْد ـ   .[125]النحل:﴾هْلُْؿ  ِٙ

حللٙ  ذه اهلتٙؽٙت اـتل تتٌّٙ ٙ  يض ا؛ طٙت ؽْؤذه ل اآٍٍؤٛ ؿؤ  سؤٌؼ لؤـ 

اإلَٔؤؤؤٙر اـًؤؤؤٙ ؼ لؤؤؤـ اـتيؤؤؤٙرف ؽْؤؤؤق   يَؤؤؤـ ل ؿؤؤؤؾ اـٍؤؤؤرون، ٓ حلؾؤؤؤقل ل اـًؤؤؤُػ 

اـنٙـح ؽٍط اـذيـ  ؿ دجتّٙ و ؿ ؾدوتّٙ ؽٍط،  ؾ دتؤك اـٍؤرون اـتؤل جؤٙءت لؤـ 

ؤؤؤ   تَؤؤؤـ ؽؤؤؤْٓؿ لثؤؤؤؾ  ؤؤؤذه اهلتٙؽؤؤؤٙت،  ٔؤؤؤ   ؤؤؤذه اهلتٙؽؤؤؤٙت ؾَ   يؤؤؤد ؿ دٔٙ ؽٓؤؤؤف اـًؤؤؤر ٓع ُ 

ل لؤؤـ اهلل تٌؤؤٙرك وتيؤؤٙغ، ؽْؤؤؿ ز  َّؤؤ واـٌَؤؤٙر وايبػؤؤؿع اـؤؤذيـ ـؤؤٓس طّؤؤد ؿ لّْؤؤٙج لُ 

ل ؿؾ يقم ل  دطٛ  ؤؾ ل وؤالـٛ، ؽيؤىل ايبًؤُِع حلن يٍتؤدوا ؽٍؤط  ؤ  ؿؤٙن طُٓؤف 

رين  يؤٙدة حلخؤرى ؿ  ذَ ؽْؤذه اهلتٙؽؤٙت تُؤ  اـًُػ اـنؤٙـح وٓ يزيؤدوا طؤىل ذـؤؽ شؤٓئًٙ،

 ٙ ٙ ؿؤؤٙن  ؤؤذا ايبجُؤؤس حلو حل ؤؤؾ  ؤؤذا ايبجُؤؤس جُقًسؤؤ ؤؤ ًً ـؤؤٌيض اـّؤؤٙس  ذا دخُؤؤقا  ُ

 حٓؤؤٝ يَِؤؤـ حلن  ؤؤذا اـؤؤداخؾ ينؤؤٙؽح ؿؤؤؾ ؽؤؤرد لؤؤـ حلؽؤؤراد ا؛ٙـًؤؤع، ؽَُؤؤ  سؤؤُؿ 

طىل ؽرد حلتٌيف  ًالم نخر ـٌُرد أخر و َذا دتك يّتْل لـ لنؤٙؽحٛ ا؛ٙـًؤع 

ٙ  دطٛ و ق  دطٛ  وٙؽٓٛأ ٕن اـًّٛ حلن ايبًُؿ  ذا دخؾ ايبجُس ؿُْؿ،  ذه حليًه 

يٍُل سالًلٙ وادًدا: اـًؤالم طُؤَٓؿ.. اـًؤالم طُؤَٓؿ ورمحؤٛ اهلل.. اـًؤالم طُؤَٓؿ 

ورمحؤؤؤؤؤؤٛ اهلل و رؿٙتؤؤؤؤؤؤف،  ن تٓنؤؤؤؤؤؤ ـؤؤؤؤؤؤف لنؤؤؤؤؤؤٙؽحتْؿ ؽٙيبنؤؤؤؤؤؤٙؽحٛ سؤؤؤؤؤؤّٛ ـٍؤؤؤؤؤؤقل  يؤؤؤؤؤؤض 

  ٓ وصٙؽحّٙ. ¢اـنحٙ ٛ: لٙ ـٍّٓٙ رسقل اهلل 

اـرتلذي حلذؿره ـت م صُتف هبذا ايبقوقع لـ  ٙب ؿ   و ّٙك دديٝ ل سّـ

يٍٙل: ٔرلل طنٌقريـ  حجر وادد، ليّٙه يُتٍل لع لٙ ٔحـ ؽٓف و سّٙده ويٓػ، 
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ؽؤؤٗذا دخؤؤؾ اـؤؤداخؾ ؽٙـًؤؤّٛ حلن يٍُؤؤل سؤؤالًلٙ  شلؤؤـ  ؤؤٙم اـتحٓؤؤٛ ايبنؤؤٙؽحٛ»حلٓ و ؤؤق: 

يٝ لؤرة وادؤؤدة،  ؤؤؿ  ن تٓنؤؤ ـؤؤف حلن ينؤٙؽح ااؤؤٙضيـ ؽؤؤذـؽ حلؽهؤؤؾ وحلؽهؤؤؾ ـُحؤؤد

ٙ لؤؤـ ؽيُؤؤف طُٓؤؤف اـًؤؤالم، وهلؤؤذا ااؤؤديٝ اـهؤؤيٓػ، ل  ؤؤ ًٌ اـنؤؤحٓح اـؤؤذي ذؿرتؤؤف نٔ

لثؤؤؾ  ؤؤذا ااؤؤديٝ اـهؤؤيٓػ يَِؤؤـ حلن يٍؤؤٙل: ييِؤؤؾ  ؤؤف ل ؽهؤؤٙلؾ إطؤؤ ل، و ؤؤذه 

ٍٔوؤؤٛ دؾٍٓؤؤٛ ودًٙسؤؤٛ جؤؤًدا يًٌؤؤؾ طّْؤؤٙ اـٍؤؤٙلُقن  جؤؤقاز اـٍؤؤقل  ٙاؤؤديٝ اـهؤؤيٓػ 

ه اـَُِؤؤؤؤٛ: جيؤؤؤؤقز اـيِؤؤؤؤؾ ل ؽهؤؤؤؤٙلؾ إطؤؤؤؤ لأ ٕ ؤؤؤؤؿ ل اآٍٍؤؤؤؤٛ  ن حلرادوا هبؤؤؤؤذ

 ٙاديٝ اـهيٓػ ل ؽهٙلؾ إط ل، حلي: جيقز   ٌؤٙت ذطٓؤٛ طِؤؾ لؤٙ وؽهؤؾ 

 ؤؤؤذا اـيِؤؤؤؾ  ٙاؤؤؤديٝ اـهؤؤؤيٓػ ؽْؤؤؤذا ٓ يٍقـؤؤؤف طؤؤؤٙ أ ٕن ؽٓؤؤؤف تػؤؤؤيًيٙ  ٙاؤؤؤديٝ 

 اـهيٓػ.

واـيُ ء لتٌٍقن  ٓ لؤـ شؤذ لؤـ  يؤض ايبتؤٕخريـ ؿؤٌيض اـً ريؤع وحللثؤٙهلؿ 

دَٙم اـػطٓٛ  ٕٙدٙديٝ اـهؤيٌٓٛ، وزطؤؿ حلن إلِؤٛ دٓٝ ؾٙـقا: جيقز   ٌٙت إ

حل ؿ حل ٌتقا حلدًَٙلٙ  ٕدٙديٝ وؤيٌٓٛ وؼٌؤؾ  ؤذا حلو  –و ذا ؿذب واؽرتاء طُْٓؿ  –

ٙ ٌِ ثْ تًٙؽؤؤؤؾ اهلل حلطُؤؤؤؿ  ّٓتؤؤؤفأ ٕن  يؤؤؤض إلِؤؤؤٛ ؾؤؤؤد يُ  ؤؤؤ ًٍ ٙ  ؤؤؤدون دؤؤؤديٝ لوُ تؤؤؤقن حلدًَٙلؤؤؤ

رء  و ٔؤؤ   ٙـٍٓؤؤٙس، و ًؤؤض اـّىؤؤر حلن  ؤؤذا اـٍٓؤؤٙس صؤؤحٓح حلو ـؤؤٓس صؤؤحٓح  ؤؤذا

ٙ ذطٓؤؤٛ  ٕٙدٙديؤؤٝ اـهؤؤيٌٓٛ، ؽؤؤٗذا  نخؤؤر، ؽؤؤال جيؤؤقز حلن ٍٔؤؤقل:   ؤؤؿ يثٌتؤؤقن حلدًَٙلؤؤ

ؿؤؤؤٙن اـؤؤؤذيـ يٍقـؤؤؤقن: جيؤؤؤقز اـيِؤؤؤؾ  ٙاؤؤؤديٝ اـهؤؤؤيٓػ ل ؽهؤؤؤٙلؾ إطؤؤؤ ل، حلي: 

ٙ  ٙاؤؤديٝ اـهؤؤيٓػ ؽْؤؤذا ٓ يٍقـؤؤف طؤؤٙ  اؤؤٙ يٍؤؤقل،  تػؤؤيع حلطؤؤ ل هلؤؤٙ ؽهؤؤؾ ذًطؤؤ

يٓػ ل ؽهؤؤؤٙلؾ إطؤؤؤ ل اـتؤؤؤل حللؤؤؤٙ  ن ؿؤؤؤٙٔقا ييّؤؤؤقن: جيؤؤؤقز اـيِؤؤؤؾ  ٙاؤؤؤديٝ اـهؤؤؤ

ٙ،  ؤؿ جؤٙء ااؤديٝ اـهؤيٓػ يثٌؤٜ   ٌٜ ذطٓتْٙ  دـٓؾ ينؤُح آدتجؤٙج  ؤف ذطًؤ

ؽهاًل هلذا اـذي  ٌٜ  ٙاديٝ اـنحٓح ؽال لٙٔع لـ ذـؽ، و ٙ ق ايبثٙل جٙءؿؿ 
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 ... اخلٙصر.

 ًذا:  ؤؤق يبؤؤٙ ـٍؤؤْٓؿ  ؤؤال  شلؤؤـ  ؤؤٙم اـتحٓؤؤٛ ايبنؤؤٙؽحٛ»..  شلؤؤٙ ـٍّٓؤؤٙ  ٓ وصؤؤٙؽحّٙ»

ُؿ طُؤؤؤؤْٓؿ،  ؤؤؤؤؿ صؤؤؤؤٙؽحْؿ، ؽِؤؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤٙم اـتحٓؤؤؤؤٛ ايبنؤؤؤؤٙؽحٛ، ٓ  ؤؤؤؤٕس لؤؤؤؤؤـ شؤؤؤؤؽ سؤؤؤؤ

ايبنٙؽحٛ  ًٙلٙ ـُتحٓٛ، ـَـ ٔحـ لٙ ٔثٌؤٜ  ؤذا ل ااؤديٝ اـهؤيٓػ،  ٔؤ  ٔثٌتؤف 

لؤؤـ  ِؤؤقع حلدٙديؤؤٝ ؽروؤؤٓٛ  ـٍؤؤٙء اـًؤؤالم وحلطّؤؤل لؤؤٙ حلؾؤؤقل.. ؽروؤؤٓٛ  ـٍؤؤٙء اـًؤؤالم 

ؽؤؤؤال  ؤؤؤد حلن  شطُٓؤؤؤف  ذا ـٍٓتؤؤؤف ؽًؤؤؤُؿ»وـؤؤؤٓس سؤؤؤّٓٛ  ـٍؤؤؤٙء اـًؤؤؤالمأ ٕن اـرسؤؤؤقل يٍؤؤؤقل: 

لؤٙ ـٍّٓؤٙ »اـرسقل دّٓ  ـٍل حلصحٙ ف سُؿ طُْٓؿ،  ؿ هلذا ااديٝ اـؤذي ذؿرٔؤٙه: 

 ًذا:  ٌٜ لـ  ِقع  ذيـ ااديثع طىل إؾؾ حلن لـ  ٙم اـتحٓٛ  ش ٓ وصٙؽحّٙ

ايبػوطٛ ايبنٙؽحٛ، ؽٗذا جٙء لثؾ  ذا ااديٝ وذؿرٔٙه لع  ٓٙن ويٌف ؽال  ٕس 

ح ؛ؤقاز اـيِؤؾ  ٙاؤديٝ اـهؤيٓػ ل ؽهؤٙلؾ إطؤ ل لـ ذـؽ، و ق لثٙل صؤٙـ

 اـتل  ٌتٜ ـٓس  ٙاديٝ اـهيٓػ، و ٔ   ٙاديٝ اـنحٓح.

  ذا لٙ  ي جقاً ٙ طىل اـًٖال اـًٙ ؼ.

 ... حليًهٙ تٌّٓف ... ـُمٌٙب. لداخُٛ:

 تٌهؾ. اـمٓخ:

 (00:05:26/ (3هـ )1408لقاءات املدينة لعام )
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 االختالط باجلىاعات  

 احلل هليلٗتبني 

حقن لؤؤـ ؾٌؤؤؾ حلٔؤؤٙس ـَؤؤل يؤؤذ ٌقن َنؤؤ ّْ شؤؤٓخة  ّؤؤٙك ؿثؤؤ  لؤؤـ اـمؤؤٌٙب يُ  لداخُؤؤٛ:

لع  يض ا؛ طؤٙت لؤـ حلجؤؾ حلن يٌّٓؤقا هلؤذه ا؛ طؤٙت، وؿؤ  تيُؤؿ يؤٙ شؤٓخ ٕن 

ٙ ل  ٓتؤؤؤف يٌؤؤؤع ـؤؤؤف، ـَؤؤؤـ طّؤؤؤدلٙ يَؤؤؤقن اـمؤؤؤخص ؾؤؤؤد  ؤؤؤ ًً اـتٌٓؤؤؤع طّؤؤؤدلٙ اـمؤؤؤخص جٙـ

ؿ ؽَٓؤػ يؤذ ٌقن ليْؤؿ ويٌّٓؤقن ى ـُدطقة ـَل ييول اـّٙس لؤٙ ـديؤف لؤـ طُؤد  َن تَ 

ٙ حلن  ّؤؤٙك ؿثؤؤً ا لؤؤـ اـمؤؤٌٙب ؾؤؤد ذ ٌؤؤقا هبؤؤذه اـوريٍؤؤٛ و  ييؤؤقدوا،  هلؤؤؿ؟ وخنقًصؤؤ

 دٓٝ أهِقا ـتُؽ ا؛ طٙت و  يرجيقا  غ  حٌقدٛ اـًٌُٓٛ.

 ذا اآٍٍٛ حللر واؾع لع إسػ لٙ ـف لـ داؽع، ٔحـ ٓ ٔرى لًٙٔيٙ لـ  اـمٓخ:

 ٙـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ حلن بؤؤؤٙـط ا؛ طؤؤؤٛ إخؤؤؤرى حلن بؤؤؤٙـط ايبًؤؤؤُؿ  ؤؤؤذا ايبتًِؤؤؤؽ 

ـؤؤٓس لؤؤـ  ؤؤٙب ايبدا ّؤؤٛ ... و ٔؤؤ  لؤؤـ  ؤؤٙب اـؤؤدطقة  غ اهلل طؤؤز وجؤؤؾ ؿؤؤ  ؾُّؤؤٙ ل 

ؤؤَؽ ﴿أيؤؤٛ اـًؤؤؤٙ ٍٛ:  ٌِِٓؾ َر   ٙ لؤؤؤـ حلن بؤؤؤٙـط  [125]النحرررل:﴾اْدُع  َِغ َسؤؤؤ ؽؤؤؤال ٔؤؤرى لًٙٔيؤؤؤ

 ّؤٙ ذط اـداطٓٛ حلوـئؽ ا؛ طٙت إخرى اـذيـ  ؿ  حٙجٛ  غ دطقتّٙ، وـَؤـ 

ٓ  د لـ حلن ٔالدىف و ق: حلن  ذا اـذي ًٔتحٚ ـف حلن بٙـط حلوـئؽ اـّٙس جيؤٚ 

ًٓ لُ  ٙ َ  َِ تَ حلن يَؤؤقن حلو ٙ  ؤؤٕٙخالق ولتٕدً ؤؤ ؤؤ ًٍ ًّؤؤٙ ل طُِؤؤف  ؤؤ  يؤؤدطق  ـٓؤؤف، و ًٙٔٓؤؤٙ: لتخُ

 ٙٔداب اـتل تٕدب  ق هبٙ طىل  ذا ايبّْٞ اـذي سٙر طُٓف  ؤق وحلصؤحٙ ف، حللؤٙ  ذا 

ٓػ اـمخنؤؤؤٓٛ، ؽؤؤال ٔجٓؤؤؤز ـؤؤف حلن بؤؤؤٙـط حلوـئؤؤؽ اـّؤؤؤٙسأ ؿؤؤٙن وؤؤيٓػ اـيُؤؤؤؿ.. وؤؤي
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ؤف، وؿ  ؾٓؾ ل ايبثؾ اـًٙلر: اـنؤٙدٚ سؤٙدٚ، ر  جُ َٓ ٕ ؿ ؿ  حلشٙر اـًٙلؾ َس 

 ٓ لٖلًّؤؤٙ  –و ؤذا ليّؤؤك ذـؤؽ ايبثؤؾ  –ٓ تنؤٙدٚ »واـرسؤقل طُٓؤف اـًؤالم يٍؤؤقل: 

ؽهؤؤاًل ٓ تنؤؤٙدٚ  ٓ لٖلًّؤؤٙ يؤؤدـؽ طُِؤؤف ـًؤؤٙن دٙـؤؤف  شوٓ يٕؿؤؤؾ صيٙلؤؤؽ  ٓ تٍؤؤل

 طـ ـًٙن ؾٙـف طىل لٙ حلٜٔ  حٙجٛ  ـٓف لـ اـيُؿ واخلُؼ وإدب اإلساللل.

لؤؤؤؤـ  ّؤؤؤؤٙ جيؤؤؤؤٚ حلن ... و ؤؤؤؤذا حل ؤؤؤؤؿ لؤؤؤؤـ إلؤؤؤؤر اـًؤؤؤؤٙ ؼ: حلّٔؤؤؤؤٙ ٓ ٔؤؤؤؤرى ل اـمؤؤؤؤٌٙب 

ايبًُؿ حلن يًٙؽر لـ  الد اإلسالم  غ  الد اـٌَر واـٌجقر واـًٌؼ واخلالطٛ ل 

ٓس  ٌؤؤرض وٓ واجؤؤٚ طُٓؤؤف، ؽٓؤؤذ ٚ سؤؤٌٓؾ حلن يؤؤتيُؿ طُؤؤً  حلؾؤؤؾ لؤؤٙ يٍؤؤٙل ؽٓؤؤف:  ٔؤؤف ـؤؤ

 غ  ّٙك ؽٓتٕ ر  ٙيبحٓط اـذي ييٓش ؽٓف  ٙـيٙدات واـتٍٙـٓد وإخالق ويتٕ ر  ؤ  

يرى لـ تؤربج وؽًؤقق وؽجؤقر طُّؤل، ٓ ٔؤرى هلؤٖٓء اـمؤٌٙب حلن يؤذ ٌقا  غ تُؤؽ 

اـؤؤٌالد ل سؤؤٌٓؾ حتنؤؤٓؾ لؤؤٙ ؾؤؤد يَؤؤقن جؤؤٙلًزا ؽ جيؤؤقن و ؤؤؿ ؾؤؤد خنؤؤوا شؤؤٓئًٙ لؤؤـ 

حلٔٙ  ؤريء لؤـ » لـ ... وحلخالؾْؿ، ـذـؽ ؾٙل طُٓف اـنالة واـًالم: ديّْؿ حلو ؾًً  

لؤـ جؤٙلع ايبػؤك ؽْؤق »ول ااديٝ أخؤر:   شلًُؿ حلؾٙم  ع ضْراين ايبػؿع

ى ءايبًؤؤؤُؿ وايبػؤؤؤك ٓ تؤؤؤرتا»لؤؤؤـ جؤؤؤٙلع: حلي: خؤؤؤٙـط، ول دؤؤؤديٝ  ٙ ؤؤؤٜ:   شلثُؤؤؤف

 ًٌّؤؤؤؽ.. ا يؤؤؤد حلن  و ٔؤؤؤ  ٔؤؤؤٙر ؿؤؤؤؾ لؤؤؤّْ   يٓؤؤؤد طؤؤؤـ ٔؤؤؤٙر أخؤؤؤر، ؿّٙيؤؤؤٛ: أؤؤؤٞ شٔٙرمهؤؤؤٙ

  ٙور اـَٙؽر واـٌٙسؼأ ٕن اـوٌع هاق.

ؤؤؤ  ُٔ ر  حؤؤؤديٝ حلخرجؤؤؤف اإللؤؤؤٙم لًؤؤؤُؿ ل صؤؤؤحٓحف ور ؤؤؤ  ؿ  ذَ وـيُؤؤؤف لؤؤؤـ ايبٌٓؤؤؤد حلن 

ٙ ل صؤؤحٓحف، دؤؤديٝ رالؤؤع جؤؤًدا، ؽٓؤؤف   ٌؤؤٙت لؤؤٙ ؾؤؤد يىؤؤـ  يؤؤض لؤؤـ  اـٌخؤؤٙري حليًهؤؤ

ٛ طقؤؤؤؤًيٛ  ؤؤؤؤرًدة طؤؤؤؤـ اـتؤؤؤؤٕ ر  يدرسؤؤؤؤقن طُؤؤؤؤؿ اـؤؤؤؤٌّس لؤؤؤؤـ اـمؤؤؤؤٌٙب ايبًؤؤؤؤُؿ دراًسؤؤؤؤ

ـتقجٓؤؤؤؤف اـٍؤؤؤؤرنين وااؤؤؤؤديٝ اـٌّؤؤؤؤقي يىؤؤؤؤـ حلن لؤؤؤؤٙ ؾؤؤؤؤرحله ل طُؤؤؤؤؿ اـؤؤؤؤٌّس  ؤؤؤؤذا لؤؤؤؤـ  ٙ

اؿتمؤؤٙف إور ٓؤؤع، لؤؤـ ذـؤؤؽ لؤؤثاًل ؾؤؤقهلؿ:  ن اـٌٓئؤؤٛ تؤؤٖ ر سؤؤقاء ؿٙٔؤؤٜ  ؤؤذه اـٌٓئؤؤٛ 
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لٙديؤؤؤٛ حلم ؿٙٔؤؤؤٜ ليّقيؤؤؤٛ،  ؤؤؤذا لؤؤؤٕخقذ لؤؤؤـ ذييتّؤؤؤٙة ؽٙسؤؤؤِيقا دؤؤؤديٝ ٌٔؤؤؤَٓؿ اـؤؤؤذي 

اٛ وٓ ٔيؤؤؤؤؤٓش ل اـٌٓئؤؤؤؤؤٛ حل ٌؤؤؤؤؤٜ تؤؤؤؤؤٕ   اـٌٓئؤؤؤؤؤٛ وذع ـّؤؤؤؤؤٙ حلن ٔيؤؤؤؤؤٓش ل اـٌٓئؤؤؤؤؤٛ اـنؤؤؤؤؤٙ

ؿؤؤؤٙن ؽؤؤؤِٓـ »اـوٙاؤؤؤٛ دتؤؤؤك ٓ ٔتؤؤؤٕ ر  ؤؤؤٕخالق حل ُْؤؤؤٙ، ؾؤؤؤٙل طُٓؤؤؤف اـنؤؤؤالة واـًؤؤؤالم: 

ٙ،  ؤؤؿ حلراد حلن يتؤؤقب  غ اهلل ؽًؤؤٕل طؤؤـ حلطُؤؤؿ  ؤؤ ًً ؾؤؤٌَُؿ رجؤؤؾ ؾتؤؤؾ تًؤؤًيٛ وتًؤؤيع ٌٔ

ـ حلطُؤؤؤؿ حل ؤؤؤؾ يؤؤؤلؤؤؤـ ؿؤؤؤٙن دىؤؤؤف سؤؤؤٓئًٙ،  ؤؤؤق سؤؤؤٕل حل  شطؤؤؤىل را ؤؤؤٚ ل  دُ حل ؤؤؤؾ إرض َؽؤؤؤ 

 لتيٌد.إرض ؽدل طىل جٙ ؾ ـَّف 

و ؤؤذا لؤؤـ لنؤؤٌٓٛ اـّؤؤٙس ل ؿؤؤؾ طقؤؤ ود ؤؤر، يىّؤؤقن اـرجؤؤؾ ايبتيٌؤؤد حلٔؤؤف يتيٌؤؤد 

طؤؤىل طُؤؤؿ ؿؤؤٕ ؿ يتنؤؤقرون حلن اجؤؤت ع اـيُؤؤؿ واـنؤؤالح حللؤؤر ضوري لؤؤتالزم، لؤؤع 

ؤؤ إسؤؤػ ـؤؤٓس إلؤؤر ؿؤؤذـؽ، ؽَؤؤؿ لؤؤـ لتيٌؤؤد جٙ ؤؤؾ وؿؤؤؿ لؤؤـ طؤؤٙ  ؽٙسؤؤؼ، وؾَ   ُ  

ذي ؾتؤؤؾ تًؤؤًيٛ وتًؤؤيع جيتِؤؤع اـيُؤؤؿ واـنؤؤالح، ـؤؤذـؽ ؿؤؤٙن  ؤؤذا اـرجؤؤؾ اـٌؤؤٙجر اـؤؤ

ٙ  ًؤؤؤ  دؤؤؤؼ ؿؤؤؤٙن طؤؤؤٙؾاًل دٓؤؤؤّ  سؤؤؤٕل حلن َيؤؤؤ  ؤؤؤ ًً قه طؤؤؤىل حلطُؤؤؤؿ حل ؤؤؤؾ إرض ـَؤؤؤـ ـ  دُ ٌٔ

ؽجؤؤٙء ... وؾؤؤٙل ـؤؤف:  ين ؾتُؤؤٜ تًؤؤًيٛ وتًؤؤيع »وا اـدٓـؤؤٛ ؽؤؤدـقه طؤؤىل را ؤؤٚ،  حلسؤؤٙ

ٙ وتًؤٕل طؤـ اـتق ؤٛة ٓ تق ؤٛ  ًًؤ ٙ ؽْؾ يل لـ تق ٛ؟ ؾٙل: ؾتُٜ تًًيٛ وتًؤيع ٌٔ ًً ٌٔ

واـرجؤؤقع  غ اهلل طؤؤز  ٛ طؤؤىل اـتق ؤؤِقؤؤ ـَّؤؤف رجؤؤؾ لُ  شد ايبٙلؤؤٛـؤؤؽ، ؽٕؿِؤؤؾ  ؤؤف اـيؤؤد

ؽ  زال يًٕل طـ حلطُؿ حل ؾ إرض دتك دل طُٓف، ؽٕتٙه، وؾص ـف اـٍنٛ: »وجؾ 

 ين ؾتُؤؤؤٜ لٙلؤؤؤٛ ٌٔؤؤؤس  ًؤؤؤ  دؤؤؤؼ، ؽْؤؤؤؾ يل لؤؤؤـ تق ؤؤؤٛ؟ ؾؤؤؤٙل: لؤؤؤـ  ؤؤؤقل  ّٓؤؤؤؽ و ؤؤؤع 

ه اـٌٓئؤٛ  ؤذ شوـَّؽ  ٕرض سؤقء ؽؤٙخرج لّْؤٙ»أيت:  فواـمٙ د ل ؾقـ  شاـتق ٛ؟ة

 وتٕ   ٙة 

  ش..  ؤؤؤؤؤٕرض سؤؤؤؤؤقء ؽؤؤؤؤؤٙخرج لّْؤؤؤؤؤٙ  غ اـٍريؤؤؤؤؤٛ اـٌالٔٓؤؤؤؤؤٛ اـنؤؤؤؤؤٙـح حل ُْؤؤؤؤؤٙ، ؽخؤؤؤؤؤرج»

خروجؤؤف دـٓؤؤؾ حلٔؤؤف ؿؤؤٙن جؤؤًٙدا ل تق تؤؤف  غ ر ؤؤف، ويمؤؤٙء اهلل طؤؤز وجؤؤؾ حلن يتقؽؤؤٙه و ؤؤق 



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

773 

ل صريٍؤؤف ـٍُريؤؤٛ اـنؤؤٙاٛ، ؽتّٙزطتؤؤف لاللَؤؤٛ اـرمحؤؤٛ ولاللَؤؤٛ اـيؤؤذاب، ؿؤؤؾ لؤؤـ 

حلن يتؤقغ ؾؤٌض رودؤف، لاللَؤٛ اـيؤذاب ييُِؤقن لّؤف  اـوٙلٌتع يدطل  ٕٔف لـ دٍؤف

حلٔف ؾتؾ لٙلٛ ٌٔس  ً  دؼ، ؽِؤـ حلوغ  ؤٕن يٍؤٌض رودؤف  ٓ لؤـ لاللَؤٛ اـيؤذاب؟ 

لاللَؤؤٛ اـرمحؤؤٛ ٔىؤؤروا  غ اـيٙؾٌؤؤٛ و ؤؤل اخلٙ ؤؤٛ، وؿؤؤ  جؤؤٙء ل ااؤؤديٝ أخؤؤر 

 .ش ٔ  إط ل  ٙخلقاتٓؿ » ً   ذه ايبّٙسٌٛ: 

ٙ  َؤؿ  ٓؤّْؿ، ؽٍؤٙل هلؤؿ.. ؿٕٔؤف يٍؤقل: ااَؤؿ ؽٕرسؾ اهلل طز وجؾ  ـؤْٓؿ  ًَؤ لُ

سْؾ.. ؾًٓؤقا لؤٙ  ّٓؤف و ؤع ؿؤؾ لؤـ اـٍؤريتع ؽؤٗغ حلي اـٍؤريتع ؿؤٙن حلؾؤرب ؽؤٕاٍقه 

 ٕ ُْؤؤؤٙ، ؽٍٙسؤؤؤقا لؤؤؤٙ  ّٓؤؤؤف و ؤؤؤع اـٍريؤؤؤٛ اـتؤؤؤل خؤؤؤرج لّْؤؤؤٙ ولؤؤؤٙ  ّٓؤؤؤف و ؤؤؤع اـٍريؤؤؤٛ اـتؤؤؤل 

ًٙن ل حل ّٙء ؾند ٙ ؽقجدوه حلؾرب  غ  ذه اـٍريٛ اـنٙـح حل ُْٙ  ٍِدار لٓؾ اإلٔ

 لمٓف، ٕٔف ؿٙن لٙ يِف  َذا، و ٔ  ...  غ إلٙم ؽتقـتف لاللَٛ اـرمحٛ.

يؤرة لّْؤٙ تيُِؤٜ سؤٌؽ اـؤدلٙء، ؽٗ ؤٙ ؾريؤٛ ِذ   شاخؤرج لؤـ  ؤذه اـٍريؤٛ»اـمٙ د: 

 وأتٍؾ  غ اـٍريٛ اـنٙاٛ،  ًذا:

ري  ريعد ءريالري سخريو خري  ري  ينل 

 

 

 

ري ريبسد للسرتريي تللا ي لل  كللخري 

 (00:14:31/ (3هـ )1408ات املدينة لعام لقاء)   
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 ظاِسٚ طعَ طالب العمي يف بعطّي

 حلٔف ؾٙل: ¢روي طـ اـٌّل 

 ا، ويٍؤٌض اـيُؤؿ ليْؤؿ ، ؽّٓمؤٕ حلدؤداث يّؤزويٌٍض اهلل طز وجؾ اـيُ ء ؾٌهًٙ »

 .ش، ويَقن اـمٓخ ؽْٓؿ لًتهيٌٙ  يهْؿ طىل  يض ٔزو اـي  طىل اـي 

 ـّزو (.ؾٙل اإللٙم: لَّر  جُِٛ: ) ا

جؤؤٜ ر   ؤؤذا أ ولؤؤـ حلجؤؤؾ اـَّؤؤٙرة ايبمؤؤٙر  ـْٓؤؤٙ ل صؤؤدر  ؤؤذا اـٌحؤؤٝ َخ   ؤؤؿ ؾؤؤٙل:

ؿثؤ  لؤـ شؤٌٙب اـنؤحقة ايبزطقلؤٛ  ع، و ٓٙن طُُْٙ، لع حل ٙ  ثؾ واؾؤااديٝ  ّٙ

اـٓؤؤؤؤقم، اـؤؤؤؤذيـ يؤؤؤؤرد  يهؤؤؤؤْؿ طؤؤؤؤىل  يؤؤؤؤض، ويويؤؤؤؤـ  يهؤؤؤؤْؿ ل  يؤؤؤؤض ـُهؤؤؤؤًّٓٛ ٓ 

ْؿ، ؤٌؤؤؤؤزو ؿ  مؤؤؤؤتك  ؤؤؤؤؿ  غ  يؤؤؤؤض اـيُؤؤؤؤهيؿ وَذ  د  َيؤؤؤؤووصؤؤؤؤؾ تَ اـّنؤؤؤؤٓحٛ،   ء وحلؽٙوؤؤؤُؤ

دب اإلسؤؤؤالم:  د ع  ؤؤٕؤ ب، ؼؤؤؤ  لتؤؤٕؤ س لّؤؤٙؤ لؤؤـؤ   يؤؤؤردؿ صؤؤًؤ ٔٙ، وُيؤؤؤ»إـٍؤؤٙؤ ، ؾ  قَ ـؤؤٓؤ ر ؿٌ ٔؤؤٙؤ

ك دتؤؤك تقمهؤؤقا شوييؤؤرف ـيٙيبّؤٙؤ دٍؤؤف ، ولًؤؤروريـ  ّتؤؤػ لؤـؤ اـيُؤؤؿ بيؤؤقه لؤـؤ  ّؤٙؤ و ّؤٙؤ

ء ل  يؤؤض حلدٙديؤٝؤ اـٌؤؤتـ  وسؽؤؤقا ؾُؤؤقب  حل ؤؤؿ طؤؤىل رء، وـًٓؤؤقا طؤؤىل رء ؿؤؤ  جؤٙؤ

ـغ، اٙؤ يؤذؿرٔٙ  ٕؤ ؿ لـؤ اـؤذيـ ؿث   وى يٌّؤكء طـؤ جْؤؾ  ٙؤ ؾقال وؽتٙؤ ْؿ،  ٕؤ س طّؤ لـ اـّٙؤ

 : ٍقـف ل ااديٝ اـنحٓح ¢حلشٙر  ـْٓؿ اـٌّل 

ًٙ يّتزطؤؤف لؤؤـ اـيٌؤؤٙد، وـَؤؤـ يٍؤؤٌض اـيُؤؤؿ  ٍؤؤٌض  "  ن اهلل ٓ يٍؤؤٌض اـيُؤؤؿ أتزاطؤؤ

ًٙ جْؤؤًٙٓ، ؽًؤؤئُقا،  ًٙ أ ا ؤؤذ اـّؤؤٙس ر وسؤؤ ؽؤؤٕؽتقا  ًؤؤ  اـيُؤؤ ء، دتؤؤك  ذا   يٌؤؤؼ طٙيبؤؤ

 (. 533)  "اـروض اـّه  ". لتٌؼ طُٓف، و ق فرج ل"طُؿ، ؽهُقا وحلوُقا 

 .(557-14/2/555الضعيفة )



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

737 

 

 املطمي: ضمف٘ أٔ خمف٘حهي وَ ٖكٕه: 

ًٙ، ؽًؤ  اـًٖال ًٙ حلو خٌُٓؤ : يٍقل  يؤض اإلخؤقة: ٓ يقجؤد ل ايبًؤُِع  ٓ سؤٌُٓ

ًٙ ؽًؤؤ  ذـؤؤؽ ؽٕٔؤؤٜ خ ؿٌُؤؤل، ييّؤؤل: ذـؤؤؽ خٌُؤؤل، و لؤؤٙ حلن تَؤؤقن سؤؤٌُٓ طؤؤٙدي ٓ  لًؤُؤ

 جيقز، ؽٕؽٓدؤٙ؟

ووؤؤؤح، ٕن اـَُِؤؤؤٛ  ؤؤؤذه حلخمؤؤؤك حلن تيوؤؤؤل ليّؤؤؤك ر ؤؤؤ  حلؿثؤؤؤر اؤؤؤٙ حلٔؤؤؤٜ  اـمؤؤؤٓخ:

تريؤؤده، ييّؤؤل:  ؤؤؾ ييّؤؤل  ؤؤذا اـٍٙلؤؤؾ حلٔؤؤف لؤؤـ ؿؤؤٙن سؤؤٌُل ؽْؤؤق ايبًؤؤُؿ، ولؤؤـ ـؤؤٓس 

ًٙ ؽْق ؿٙؽر؟  سٌُٓ

ًٙ. لداخُٛ:  ـٓس  ًُِؿ، خٌُٓ

ؾ ييّؤل: و ؤذا اـؤذي خمؤٓتف، لؤٙ طُٓؤؽ،  ذًا: حلجؤٚ حلٔؤٜ طؤـ سؤٖايل:  ؤ اـمٓخ:

ًٙ ؽُؤؤٓس  ًٙ ؽْؤؤق ايبًؤؤُؿ ولؤؤـ   يَؤؤـ سؤؤٌُٓ وحتٌىؤؤٜ،  ؤؤؾ ييّؤؤل حلن لؤؤـ ؿؤؤٙن سؤؤٌُٓ

  ًُِؿ  ؾ  ق ؿٙؽر؟

 اهلل حلطُؿ. لداخُٛ:

 ؿٓػ اهلل حلطُؿ، حلٜٔ سٙلؾ، حلٔٙ حلريد حلجٙو ؽ. اـمٓخ:

  ٕٔف ٓ يقجد  ٓ سٌُل، ؽً  اـًٌُل ؽْق خٌُل ـٓس  ًُِؿ. لداخُٛ:

 ؿاللل اـذي خٌٜ لّف. رجيٜ  غ اـمٓخ:
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 اهلل حلطُؿ  زيٙدهتٙ. لًُؿحلصؾ  ذه ؿُِٛ ؼ   لداخُٛ:

م ل ايبًؤؤُؿ ؿؤؤ  ؾؤؤٙل طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالحلٔؤؤٙ خؤؤٙيػ، أىؤؤر يؤؤٙ حلخؤؤل،  اـمؤؤٓخ:

ااؤؤؤؤؤؤؤديٝ اـنؤؤؤؤؤؤؤحٓح، وحلرجؤؤؤؤؤؤؤق حلن ٓ يقؤؤؤؤؤؤؤؽّٙ حتًِؤؤؤؤؤؤؤّٙ ٔحؤؤؤؤؤؤؤـ اـًؤؤؤؤؤؤؤٌُٓع ـُؤؤؤؤؤؤؤدطقة 

اخلؤؤقارج ؾؤؤديً   اإلسؤؤاللٓٛ ااؤؤؼ حلن ٓ يقؤؤؽّٙ ذـؤؤؽ  غ اـقؾؤؤقع ؽؤؤٓ  وؾيؤؤٜ ؽٓؤؤف

ًٙ ؽْق  ًٙ، لـ اـٍقل حلن لـ ؿٙن سٌُٓ و ٓ ؽْق اـَؤٙؽر، حلرجؤق حلٓ ٍٔؤع ل  لًُؿودديث

ًٙأ ٕ ؤؤٙ  تّؤؤٙل اـػؤؤييٛ اـتؤؤل   ؤؤذه ايبنؤؤٌٓٛ اـتؤؤل وؾؤؤع ؽْٓؤؤٙ اخلؤؤقارج ؾؤؤديً  ودؤؤديث

حللؤرت حلن حلؾٙتؤؾ اـّؤٙس دتؤك يمؤْدوا حلن ٓ  ـؤف  ٓ اهلل وحلن »: ¢ؾٙـٜ  ًُؤٙن ٌْٔٓؤٙ 

اهلل، ؽؤؤؤٗذا ؾٙـق ؤؤؤٙ ؽٍؤؤؤد طنؤؤؤِقا لّؤؤؤل دلؤؤؤٙء ؿ وحللؤؤؤقاهلؿ  ٓ  حٍْؤؤؤٙ محِؤؤؤدًا رسؤؤؤقل 

ؿؽَؤؤؾ لؤؤـ ؾؤؤٙل: ٓ  ـؤؤف  ٓ اهلل ؽْؤؤق  شودًؤؤٙهبؿ طؤؤىل اهلل ، وٓ جيؤؤقز تٌَؤؤ ه  ٓ لًؤُؤ

 فء سيح اٙ  ق داخؾ ل  ٙب  َٔٙر لٙ  ق ليُقم لـ اـؤديـ  ٙـيؤورة،  ؤذا 

ًٙ:  يد تًٌُٓف ااجٛ وـٓس  َذا اـتٌَ  ط ىل ط  ٙ، ؽّحـ ٔيُؿ اـٓقم حلوًٓ، و ٙٔٓ

وجؤؤؤقد صقالؤؤؤػ ؿثؤؤؤ ة جؤؤؤدًا، وؿُْؤؤؤؿ يمؤؤؤْدون ليّؤؤؤٙ حلن ٓ  ـؤؤؤف  ٓ اهلل، وحلن محِؤؤؤدًا 

رسؤؤؤقل اهلل، وينؤؤؤُقن صؤؤؤالتّٙ، ويًؤؤؤتٌٍُقن ؾٌُتّؤؤؤٙ، وينؤؤؤقلقن صؤؤؤٓٙلّٙ، و جؤؤؤقن 

 ٓؤؤؤٜ ر ّؤؤؤٙ..  ـؤؤؤخ، ولؤؤؤع ذـؤؤؤؽ ؽْؤؤؤؿ بتٌُؤؤؤقن طّؤؤؤٙ ل ؾُٓؤؤؤؾ حلو ؿثؤؤؤ  ـؤؤؤٓس ؽٍؤؤؤط لؤؤؤـ 

ٙم اـٌرطٓؤؤٛ  ؤؤؾ ول ؿثؤؤ  لؤؤـ اـيٍٙلؤؤد اـٌَريؤؤٛ، ولؤؤع إدَؤؤٙم اـتؤؤل تًؤؤِك  ٕٙدَؤؤ

 ؤؿ ل  ذـؽ ٓ جيقز ـّٙ حلن ٌَٔر ؿ، و ٔ  حلوًٓ ؿخوقة حلوغ َٔتٌؤل  ؤٕن ٍٔؤقل: 

ًٙ: لـ حلؾِٜٓ ااجٛ طُٓف لـ صرف رجؤؾ  والل لٌع، ـَـ اـهالل درجٙت،  ٙٔٓ

آٍٍٛ طٙ   ٙـَتٙب واـًّٛ  ؿ حلس  ق  ّٓف و ع ر ف طىل ايبَٙ رة وطىل جحد ا

ًٙ يتهؤؤؤِـ  اـتؤؤؤل تٌّٓؤؤؤٜ ـؤؤؤف ؽْؤؤؤذا  ؤؤؤق اـَؤؤؤٙؽرأ ٕن اـَؤؤؤٙؽر يتهؤؤؤِـ ليّؤؤؤٙه ـًؤؤؤٛ، وذطؤؤؤ

ٙ ﴿ليّؤؤك سؤؤرت ااؤؤؼ  يؤؤد ضْؤؤقره، وهلؤؤذا جؤؤٙء ل اـٍؤؤرنن نيؤؤٛ:  َْ َّْت ٍَ ْٓ ٙ َواْسؤؤَت ؤؤ َوَجَحؤؤُدوا هِبَ
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ؿْ  ُْ ًُ ٌُ ْٔ ؽِـ تٌّٜٓ ـف دٍٍٓٛ لـ دٍٙلؼ اـػييٛ  ؿ ؿٙ ر وحلَٔر ؽْذا  ق  [14]النمل:﴾حَل

ٔحؤؤـ ؿؤؤٕؽراد ٓ ًٔؤؤتوٓع حلن ٔحَؤؤؿ  ٕٔؤؤف زيؤؤد لؤؤـ اـّؤؤٙس  ؤؤذا ؿؤؤٙؽر،  ٓ  ذا اـَؤؤٙؽر، و

حلطُؤؤـ  ًُؤؤٙٔف سادؤؤٛ ؿؤؤٕن يٍؤؤقل:  ؤؤذا اـؤؤذي تٍقـؤؤف دؤؤؼ ـَؤؤـ حلٔؤؤٙ ٓ حل لؤؤـ  ؤؤف،  ؤؤذا 

 يَقن ؿٙؽرًا.

ًٙ:  يؤؤض إشؤؤٙطرة  ٕٔخؤؤذ لؤؤثالً  يؤؤض ايبًؤؤٙلؾ اخلالؽٓؤؤٛ ايبيروؽؤؤٛ ؾؤؤديً  ودؤؤديث

ذه ايبًؤؤؤٕـٛ؟  ؤؤؤٖٓء  ؤؤؤال شؤؤؤؽ  ؤؤؤؿ اـؤؤؤذيـ يَّؤؤؤرون طُؤؤؤق اهلل طؤؤؤىل خٍُؤؤؤف، تيؤؤؤرف  ؤؤؤ

وؤؤٙـقن، ل ؾؤؤقهلؿ  ؤؤذا، و َٔؤؤٙر ؿ ـيُؤؤق اهلل طؤؤىل خٍُؤؤف، ـَؤؤـ ـؤؤق حلتٓؤؤتْؿ  ٙٔيؤؤٙت 

وإدٙديؤؤؤٝ  ؤؤؤؿ يًؤؤؤُِقن هبؤؤؤٙ وـَؤؤؤـ يٍقـؤؤؤقن: حلٔؤؤؤتؿ تٌِْق ؤؤؤٙ طؤؤؤىل وجؤؤؤف ؤحؤؤؤـ 

ٌِْْٔٙ طىل وجف، و َذا ؾؾ طىل اـذيـ يَّرون ر يؤٛ اهلل ل أخؤرة، وايبيتزـؤٛ 

 ؤؤؤؤذه اـر يؤؤؤؤٙ ويَّؤؤؤؤرون حلن ؿؤؤؤؤؾ رء  ٍؤؤؤؤدر، ؿؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤٖٓء ٓ  اـؤؤؤؤذيـ يَّؤؤؤؤرون  ؤؤؤؤذا حلو

ًٙ لٍوؤؤؤقع  ٌقهتؤؤؤٙ ـؤؤؤٓس ؽٍؤؤؤط طّؤؤؤد ؼؤؤؤ  ؿ، و ٔؤؤؤ  طّؤؤؤد ؿ، ـ ًؤؤؤٜ ٓيَّؤؤؤرون ٔنقصؤؤؤ

لٍوقع  ثٌقهتٙ، ؽْٖٓء   يَؤـ لؤـ طٍٓؤدة اـًؤُػ اـنؤٙـح تٌَؤ  ؿ، و ٔؤ  ؿؤٙٔقا 

  هلؿ طّٙده و ساره طىل  َٔٙر ااؼ.ّع ٌَ رون لـ تَ ٌ  ََ ُق ؿ ويُ ُ  َه يُ 

ًٙ ؽْؤق ايبًؤُؿ ؽٗ ذا طرؽّٙ  ذه اآٍٍٛ ؽّحـ ٓ ًٔؤتوٓع حلن ٍٔؤقل: لؤـ ؿؤٙن سؤٌُٓ

حللٙ اخلٌُل ؽُٓس  ًُِؿ، ٓ، ـَّّٙ ٍٔقل: حلوًٓ:  ٖٓء اخلُػ لّْؿ لـ ٓ ييرف 

لؤؤؤٙ اـًؤؤؤُػ ولؤؤؤٙ اخلُؤؤؤػ، ييّؤؤؤل: ذ ّؤؤؤف خؤؤؤٙيل، واـؤؤؤدطقة   تًٌُؤؤؤف ؿؤؤؤ   ًُتّؤؤؤٙ ٔحؤؤؤـ 

د اإلسؤؤؤؤؤاللٓٛ محؤؤؤؤؤٙس ـُؤؤؤؤؤدطقة اـًؤؤؤؤؤٌُٓع، وحلٔؤؤؤؤؤٙ يٌؤؤؤؤؤدو يل حلن  ّؤؤؤؤؤٙك ل  يؤؤؤؤؤض اـؤؤؤؤؤٌال

اـًؤؤٌُٓٛ محؤؤٙس طؤؤٙصٌل ؼؤؤ  طُِؤؤل، وـؤؤذـؽ ؽًٌّٓؤؤل حلن َٔؤؤٌح بؤؤٙح ٌٔقسؤؤّٙ وٓ 

ٔتقسع ل  صالق ؿُِؤٛ اـٌَؤر طؤىل ؼ ٔؤٙ، و ٔؤ  ٔحؤـ ل ؾؤرارة ٌٔقسؤّٙ ٔحِؤد اهلل 

طؤؤز وجؤؤؾ حلن  ؤؤدأٙ هلؤؤذا ااؤؤؼ اـؤؤذي اختُؤؤػ ؽٓؤؤف اـّؤؤٙس،  ؤؤؿ يَؤؤقن لقؾٌّؤؤٙ  ٙـًّؤؤٌٛ 

ؿٙـوٌٓؤؤٚ اـيؤؤٙرف  ِؤؤرض ايبؤؤريض، ؽْؤؤق يمؤؤٌؼ طُٓؤؤف ـمخؤؤريـ لقؾؤؤػ ايبمؤؤٌٍع 
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يبروف، و ٙول حلن يٍّؤذه لّؤف  َؤؾ وسؤُٓٛ يًؤتوٓيْٙ، ـؤٓس ٔجيُْؤٙ لًؤٕـٛ دؤرب 

خقأّٙ و ؿ لرى، وطُْٓؿ حلن ٔيّْٓؿ طىل لروْؿ  وؾتٙل، ٕن  ٖٓء لًُِقن 

 ؤٍدم هلؿ لٙ  ف يمٌقن لـ حللراوْؿ.

 (  00:  33:  07/ 468) اهلدى والنور/
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 ٚ ٔالٕقٕع يف أِن العميالدعا

شٓخ، اـظ ـف طالؾٛ هبذا ايبقوقع حلن ؿثؤ  لؤـ اـمؤٌٙب ؾؤد وؾيؤقا ل  ايبٍُل:

 ايبمٙيخ.

  ذا صحٓح. اـمٓخ:

 ؽ  ٔنٓحتَؿ هلٖٓء؟ ايبٍُل:

 خقأّٙ سِيقا ا؛قاب طـ لثؾ  ذا اـًٖال، و ق حلٔف ٓ جيقز هلؤٖٓء  اـمٓخ:

وا خوؤؤٖؾؤؤدم صؤؤدق ل اـيُؤؤؿأ ٕ ؤؤؿ حل اـمؤؤٌٙب حلن يّؤؤٙـقا لؤؤـ حل ؤؤؾ اـيُؤؤؿ اـؤؤذيـ هلؤؤؿ

ل وجْؤؤٛ ٔىؤؤر  ؤؤٖٓء اـمؤؤٌٙب، طُؤؤً  حلٔؤؤف  ؤؤٖٓء اـمؤؤٌٙب دٓؤؤّ  بوؤؤٖون حلوـئؤؤؽ 

اـيُؤؤؤ ء ٓ يّوٍُؤؤؤقن لؤؤؤـ طُؤؤؤؿ، و ٔؤؤؤ  يّوٍُؤؤؤقن لؤؤؤـ طٙصٌؤؤؤٛ، وـؤؤؤذـؽ ؽؤؤؤٗن حلطجؤؤؤٌْؿ 

ؽتؤؤؤؤقى زيؤؤؤؤد لؤؤؤؤـ اـيُؤؤؤؤ ء ؽًؤؤؤؤٓقجد ل اـوؤؤؤؤرف أخؤؤؤؤر اـؤؤؤؤذيـ يتحًِؤؤؤؤقن ـُيُؤؤؤؤ ء 

ًٙ -ؾ ايبخؤؤٙـٌع ـؤؤذاك اـيؤؤٙ ،  ؤؤ سؤؤٌٍٓقا ٌٔؤؤس ايبقؾؤؤػ  ٙـًّؤؤٌٛ ـُمؤؤٓخ اـؤؤذي  -حليهؤؤ

 ؤؤؿ ليجٌؤؤقن  ٌتؤؤقاه و رحليؤؤف، وـؤؤذـؽ ؽؤؤّحـ ّٔنؤؤح اـمؤؤٌٙب حلن ٓ يتؤؤدخُقا ل لثؤؤؾ 

وا، ٔحؤـ ل اـيُؤ ء اـؤذيـ يؤرون حل ؤؿ حلخوؤٖ  ذه ايبًٙلؾ واـويـ واـًِز واـُِز

 ء  ًُّؤؤٙ حلن  يهؤؤْؿ وصؤؤؾ  ؤؤف حلن يوُؤؤؼ ؿُِؤؤٛ اـٌَؤؤر واـيٓؤؤٙذ  ؤؤٙهلل، طؤؤىل  يؤؤض اـيُؤؤ

اـذيـ ٔجُْؿ ؤَرب ؿ ؤحرتلْؿ ؿؾ آدرتام، و ذا سٌٌف ؿُف  ق أوالق اـّٙس 

ًٙ سؤؤقاء حلصؤؤٙ قا حلو حلخوؤؤ وا لؤؤـ اـيٙصٌؤؤٛ وـؤؤٓس طؤؤـ طُؤؤؿ، وـؤؤٓس طؤؤـ ٖؿؤؤ  ؾُّؤؤٙ نٌٔؤؤ

ؽَؤؤر، و ٔؤؤ  طٙصٌؤؤٛ جٙمحؤؤٛ،  ؤؤٖٓء يتينؤؤٌقن ـٌُتؤؤقى اـٌالٔٓؤؤٛ، و ؤؤٖٓء يتينؤؤٌقن 
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ًٙ ـُزيؤٙدة ل اشؤتيٙل ـٌُتقى إخرى ايبخٙـٌٛ ـدوغ، و َذا، ويَ قن ذـؤؽ سؤٌٌ

وآخؤؤتالف  ؤؤع ايبًؤؤُِع، وـؤؤذـؽ ؽؤؤّحـ حلَٔرٔؤؤٙ طؤؤىل  ؤؤٖٓء اـمؤؤٌٙب، وـؤؤق  راـّؤؤٙ

ؿؤؤؤٙٔقا ليّؤؤؤٙ لؤؤؤثالً ل اـؤؤؤرحلي حلن يويّؤؤؤقا ل أخؤؤؤريـ لؤؤؤـ اـيُؤؤؤ ء اـؤؤؤذيـ هلؤؤؤؿ رحلهيؤؤؤؿ 

 واجتْٙد ؿ.

 (  00:  46:  20/ 511) اهلدى والنور/
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 ذنس حطٍات املخالف عٍد السد عمْٗ

ؽهُٓٛ اـمٓخة  ؾ لـ لّْٞ اـًُػ ل حل ّٙء اـرد طىل ايبخٙـػ ذؿر  لداخُٛ:

 ُٛ طىل  ذا اـًٖال؟ن  ٌَ جق اإلجٙ ٛ لُ ااًّٙت؟ ٔر

 ذا  ذا ؿٙن ايبٍنؤقد  ؤق  ٓؤٙن ااؤؼ اـؤذي جؤٙءت لّٙسؤٌتف ؽْؤذا رء،  اـمٓخ:

و ذا ؿؤؤؤٙن ايبٍنؤؤؤقد تربؤؤؤٛ لؤؤؤـ ٔؤؤؤرى حلٔؤؤؤف حلخوؤؤؤٕ ل لًؤؤؤٕـٛ لؤؤؤٙ ؽْؤؤؤذا رء نخؤؤؤر، ل 

ًٙ دّٓ  يرد طؤىل ايبخؤٙـػ حلن تؤذؿر دًؤّٙتف، حللؤٙ  ذا ؿؤٙن ااٙ ـٛ إوغ ـٓس ذص

ًٙ حلن يتحؤدث طؤـ اـمؤخص ذاتؤف ؤًٌؤف  اـقوع خالف  ذا و ق اٙ حلذت  ـٓف نٌٔ

ؽّْؤؤٙ  ؤؤال شؤؤؽ يًٌّؤؤل حلٓ يتقجؤؤف اـّٙؾؤؤد  غ ذؿؤؤر حلخوٙلؤؤف و ٔؤؤ  يٍؤؤرن ليْؤؤٙ حلن يؤؤذؿر 

َوٓ ﴿تٌؤؤؤؤٙرك وتيؤؤؤؤٙغ: محٙسؤؤؤؤّف ودًؤؤؤؤّٙتف طؤؤؤؤىل حلسؤؤؤؤٙس لؤؤؤؤـ آٔوؤؤؤؤالق لؤؤؤؤـ ؾقـؤؤؤؤف 

َقى ؤؤؤ ٍْ َرُب ـُِت  َق حَلْؾؤؤؤ قا ُ ؤؤؤ ـُ ِد قا اْطؤؤؤ ـُ ِد ٓ  َتْيؤؤؤ ىَل حَل ْقٍم َطؤؤؤ َّ ُن َؾؤؤؤ ْؿ َشؤؤؤ َُ ِرَلّ  ؤؤؤ حللؤؤؤٙ  [1]المائرررد :﴾جَيْ

 رد طـ اـرد  ذا خالف لّْٞ اـًُػ اـنٙـح وخالف ايبيْقد لـ رد اـرسقل 

ًٕ، ول اطتٍٙدي إدٙدي ٝ اـتؤل طُٓف اـًالم طىل لـ وجد لـ  يض حلصحٙ ف خو

 وردت  ِثؾ  ذه ايبّٙسٌٛ ـق بيٜ ـَٙن لّْٙ رسٙـٛ.

و ؤؽ ؾويؤٜ طّؤؼ حلخٓؤؽ.. و ؤؤؽ »لؤثالً: ؾؤٙل يبؤـ لؤدح صؤٙدٌف ل وجْؤؤف: 

ًٙ حلخؤؤؤٙه ؽٍُٓؤؤؤؾ: » َؤؤؤذا  ؤؤؤالث لؤؤؤرات،  شؾويؤؤؤٜ طّؤؤؤؼ حلخٓؤؤؤؽ  ن ؿؤؤؤٙن حلدؤؤؤدؿؿ لٙددؤؤؤ

 حلو ؿ  ؾٙل طُٓف اـًالم. شحلدًٌف ؿذا وؿذا وٓ حلزؿل طىل اهلل حلدداً 

حلو خوٌتف حلو لقطىتؤف، ؽٍؤٙل  ¢اك اـرجؾ اـذي ؿٙن دٙضًا ؾقـف ؿذـؽ لثالً ذ
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ؽؤؤؤٙٔربى ـؤؤؤف اـرسؤؤؤقل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم  نؤؤؤًٓٛ   شلؤؤؤٙ شؤؤؤٙء اهلل وشؤؤؤئٜ يؤؤؤٙ رسؤؤؤقل اهلل»ـؤؤؤف: 

ؽٕٙلثُؤؤٛ ؿثؤؤ ة  شحلجيُتّؤؤل هلل ٔؤؤدًا، ؾؤؤؾ: لؤؤٙ شؤؤٙء اهلل ودؤؤده»آسؤؤتٌْٙم آسؤؤتَّٙري: 

 وؿث ة جدًا.

قـؤؤف حلدؤؤد ؽْؤؤذا ل اـقاؾؤؤع لؤؤـ ـٓقٔؤؤٛ  ؤؤؾ وـؤؤذـؽ ؽٕٔؤؤٙ حلطتؤؤرب  ؤؤذا اـػؤؤط  ن ؿؤؤٙن يٍ

لـ لٓقطٛ  يض اـدطٙة اـيقيع اـٓقم، دٓٝ حل ؿ ٓ يٌٍُقن اـندع  ٙاؼأ ٕن 

ؤؤؤ اـنؤؤؤدع  ؤؤؤٙاؼ لؤؤؤر، ؽ يؤؤؤدون حلن يُ  لقا  ؤؤؤع يؤؤؤدي ذـؤؤؤؽ رء لؤؤؤـ ترصٓؤؤؤٚ ا؛ؤؤؤق د  ٍَ

وتُّٓٓف، ؽٕٔٙ حلطتٍد  ذا خالف اـًّٛ، حلسٙـٓٚ  ٙـػ اـًّٛ ل ؿث  لـ اـّقادل، 

ٔؤف يًٍّؤؿ  غ حلؾًؤٙم لّْؤٙ: ذك ـٌىؤل،  خٙـٌٛ ؿ  ٍٔؤقل ٔحؤـ ل اـػؤك ـَـ ايب

ًٙ حلـٌٙظ ـًٜٓ لـ  لع حلٔف ذك ؽْق ذك ـٌىل ٓ برج طـ ايبُٛ، ـَـ  ّٙك حليه

ًٙ ـًٓؤؤؤٜ لؤؤؤـ اـًؤؤؤّٛ  ًؤؤؤٌٓؾ، لؤؤؤثالً: وحلٔؤؤؤٙ حلطتٍؤؤؤد حلن  يؤؤؤض  اـػؤؤؤك  ًؤؤؤٌٓؾ ـَّْؤؤؤٙ حليهؤؤؤ

ًٙأ ٕن  ؤؤؤذا  خقأّؤؤؤٙ اـؤؤؤدطٙة اـًؤؤؤٌُٓع طٍٓؤؤؤدًة ـَؤؤؤّْؿ ـًٓؤؤؤقا سؤؤؤٌُٓع  ًٙ ولّْجؤؤؤ سؤؤؤُقؿ

 اـًُقك يتوُٚ حللريـ ا ّع:

ؤؤؤ  ع ل ليرؽؤؤؤٛ دٓؤؤؤٙة اـرسؤؤؤقل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم  يٙلؤؤؤٛ  تٌٙصؤؤؤُْٓٙ إلؤؤؤر إول: اـتقس 

 اـَٙلُٛ.

ًٙ: اـثٌؤؤؤٙت طؤؤؤىل  ؤؤؤذا ااؤؤؤؼ اـؤؤؤذي ٔؤؤؤديـ اهلل  ؤؤؤف وطؤؤؤدم  ؤؤؤٙراة اـّؤؤؤٙس طؤؤؤىل  و ٙٔٓؤؤؤ

 حلسٙـٌْٓؿ وطٙداهتؿ.

 َُِؤؤؤٛ: يؤؤؤٙ حلدٌٙ ّؤؤؤٙة ؽْؤؤؤؿ بٙطؤؤؤٛ  لؤؤؤثالً: حلول لؤؤؤـ طرؽّؤؤؤٙ ل فٙصٌؤؤؤٛ ا؛  ؤؤؤ 

ل فٙصٌؤؤٛ اـّؤؤٙس  ¢اـتٌُٓؤؤغ، ؽٕٔؤؤٙ حلتًؤؤٙءل ل ٌٔزؤؤ: تؤؤرىة  ؤؤؿ حل ؤؤدى لؤؤـ ٌّٔٓؤؤٙ 

ؤؤؤؤؤَؽ ﴿وحلـؤؤؤؤؤع وحلدَؤؤؤؤؤؿ، و ؤؤؤؤؤق ايبخٙصؤؤؤؤؤٚ لٌؤؤؤؤؤٙذة  ٍقـؤؤؤؤؤف تيؤؤؤؤؤٙغ:  ٌِِٓؾ َر   اْدُع  َِغ َسؤؤؤؤؤ
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ـُ  ًَ تِل ِ َل حَلْد ـ   َوَجِٙدهْلُْؿ  ِٙ
ِٛ َّ ًَ  اْاَ
ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَى َِ َْ

ؿؿ وؿؿ لـ  [125لنحل:]ا﴾ ِْٙاِ

خوؤؤٚ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم ٓ ٔجؤؤد ؽْٓؤؤٙ لثؤؤؾ  ؤؤذه اـُٓقٔؤؤٛ، يؤؤٙ حلدٌٙ ّؤؤٙة وؾؤؤد يقجؤؤد 

لثؾ  ذه اـٌُىٛ حلـٌٙظ حلخرى ؾد ٓ حلستحي ٙ أن حلجد ل  يؤض إذصؤٛ اـتؤل 

 ًٙ حلسؤؤؤؤؤِيْٙ لؤؤؤؤؤـ  يؤؤؤؤؤض اـؤؤؤؤؤدطٙة  غ اـتقدٓؤؤؤؤؤد  ؤؤؤؤؤؿ لثُّؤؤؤؤؤٙ ل اـتقدٓؤؤؤؤؤد، ـَؤؤؤؤؤّْؿ حليهؤؤؤؤؤ

ًٙ ٔٙطِٛ.. ٔٙ طِؤٛ، ٔحؤـ ٔيؤرف حلهيؤٙ ايبًؤُِقن،  َؤذا اخلوؤٙب حلو يًتيُِقن حلـٌٙض

ٕؾؤؤؾ اـّنؤؤقص ل ذـؤؤؽ طؤؤـ رسؤؤقل اهلل ٔحؤق ذـؤؤؽ اؤؤٙ تؤؤقاترت حلو تَؤؤٙ رت طؤىل ا

¢. 

وهلذا ٔحـ ُٔح دالً  وحل دًا حلن يَقن لّْجّٙ وسُقؿّٙ طؤىل لؤٙ ؿؤٙن طُٓؤف سؤٌُّٙ 

اـنؤؤؤٙـح اـؤؤؤذيـ ينؤؤؤدطقن  ؤؤؤٙاؼ وٓ تٕخؤؤؤذ ؿ ل اهلل ـقلؤؤؤٛ ٓلؤؤؤؿ، ولؤؤؤع ذـؤؤؤؽ ؽؤؤؤ  

اـؤؤؤؤذي  ¢ٔقا حلشؤؤؤؤداء طؤؤؤؤىل ايبخؤؤؤؤٙـٌع وٓ ؿؤؤؤؤٙٔقا  ٓ لٍتؤؤؤؤديـ  ًؤؤؤؤّٛ رسؤؤؤؤقل اهلل ؿؤؤؤؤٙ

ِٚ ﴿خٙصٌف ر ّٙ طز وجؾ ل اـٍرنن اـَريؿ  ٍقـف تيٙغ:  ُْؤ ٍَ ـْ ٙ َؼَُِٓظ ا َٜ َؽى  ْق ُؿّْ ـَ َو

ـْ َدْقـَِؽ  قا ِل ه  ٌَ ْٔ إؿؤرب ل اـٌهؤؾ ؽٕصؤحٙ ف ٓ شؤؽ حلن هلؤؿ  [154]آل عمرران:﴾ٓ

ًٙ ل فٙصٌؤؤؤٛ ل ؿؤؤؤ ¢آؾتؤؤؤداء  ٙـرسؤؤؤقل  ؾ رء، ولؤؤؤـ ذـؤؤؤؽ حل ؤؤؤؿ   يَؤؤؤـ ؼُٓىؤؤؤ

 اـّٙس.

ًٙ ٓ  ؤد لؤـ حلن حلُ  ج  ـٓؤف:  ن تؤزيع فٙصٌؤٛ اـّؤٙس طؤىل خؤالف ر  طَؤ و ّٙ رء حليه

 ؤؤؤؤذا ايبؤؤؤؤّْٞ اـٌّؤؤؤؤقي واـًؤؤؤؤٌُل ؽّْؤؤؤؤٙك رء حل يؤؤؤؤد طؤؤؤؤـ اـنؤؤؤؤقاب دٓؤؤؤؤٝ يتقمهؤؤؤؤقن 

ًٙ، و ذا خوٕأ ٕن اـٌّؤل  ¢  يهْؿ طىل إؾؾ حلن استي ل اـمدة ٓ جيقز  صالؾ

ًٙ لؤؤؤـ صؤؤؤٌٙتف طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم، ولؤؤؤـ وصؤؤؤػ اهلل  يؤؤؤٙه  ٙاَِؤؤؤٛ ؿؤؤؤٙن  اـؤؤؤذي ذؿرٔؤؤؤٙ شؤؤؤٓئ

ًٙ ل ذـؽ  ٌّّٓؤٙ  ًٙ، ـق استيُِْٙ حلددٔٙ وؿٙن لتمٌْ  –ـٍؤٙل  ¢يًتيِؾ اـمدة حلدٓٙٔ

واطؤؤذروين  ذا ذؿؤؤرت اـتيٌؤؤ  اـًؤؤقريأ ٕن  ؤؤؤذا حلؾنؤؤد ؽٓؤؤف حللؤؤريـ ا ّؤؤع، اـُْجؤؤؤٛ 
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لٌْؤؤقم، يٍؤؤقل ا؛ٙ ؤؤؾ لؤؤّْؿ طّؤؤدلٙ  اـًؤؤقريٛ ؼؤؤ  ايبْهؤؤقلٛ ـَؤؤـ ايبٍنؤؤقد لّْؤؤٙ

رسؤؤقل اهلل ٓ يمؤؤتد  ٓ محؤؤؾ اـمؤؤدة  –وادؤد يّنؤؤحف: لؤؤٙ  ؤؤذه اـمؤؤدة يؤؤٙ رسؤؤقل اهللة 

 اـتل تَقن ااَِٛ  ّٙك.

لؤؤـ تيؤؤزى  يؤؤزاء ا؛ٙ ُٓؤؤٛ »وحلذؿؤؤر هبؤؤذه ايبّٙسؤؤٌٛ ؾقـؤؤف طُٓؤؤف اـًؤؤالم اـقؤؤيح: 

 ؤؿ ٓ ييُِؤقن ـق استيِؾ حلدؤدٔٙ لثؤؾ  ؤذا ـمؤدد طُٓؤف اـَّؤ  و  شؽٕطهقه هبـ حل ٓف

 حلن  ذا  ق حلسُقب اـرسقل طُٓف اـًالم.

ًٙ: ووؤؤؤع اـفؤؤؤء ل محُؤؤؤف،   ذًا: ااَِؤؤؤٛ ؿؤؤؤ   ؤؤؤق ليؤؤؤروف طّؤؤؤد اـيُؤؤؤ ء بٓيؤؤؤ

ؽٙـُع واـُوػ ل لُحف  ق اـػع وـَـ ـٓس ؿؤذـؽ دٓؤّ  يتوُؤٚ إلؤر اـمؤدة 

ًٙ ل ش لؾ اـرسؤقل طُٓؤف اـًؤالم لؤـ دؤديٝ طٙلمؤٛ ريض  واـًُىٛ، ؿ  جٙء حليه

 ٓ حلن تّتْؤؽ »تيٙغ طّف حل ٙ ؿٙٔؤٜ تٍؤقل، سؤٙطدؤٙ  ؤذؿر ااؤديٝ اـؤذي ؽٓؤف:  اهلل

 ..شدرلٙت اهلل

 لٙ أتٍؿ. لداخُٛ:

 .شلٙ أتٍؿ ـًٌّف .. »ٔيؿ  اـمٓخ:

 .شـًٌّف ؾط  ٓ حلن تّتْؽ درلٙت اهلل ¢لٙ أتٍؿ رسقل اهلل » لداخُٛ:

رء،  ؤؤذا لؤؤٙ   ؤؤذا  ؤؤق ااؤؤديٝ، ؽّْؤؤٙ ٓ يٍؤؤػ حللؤؤٙم ؼهؤؤٌف طُٓؤؤف اـًؤؤالم اـمؤؤٓخ:

 حلردت اـتذؿ   ف.

جؤؤؤؤزاك اهلل خؤؤؤؤ ، يتٌؤؤؤؤرع طؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤذا ؾؤؤؤؤقل  يهؤؤؤؤْؿ، حلو اشؤؤؤؤرتاط  يهؤؤؤؤْؿ  لداخُؤؤؤؤٛ:

 ِيّك حلصح حلٔف ل دٙـٛ اـردود ٓ  د ؾٌؾ حلن يتٌع اـؤرد طؤـ.. ييّؤل:  ينؤٙل ًٔؤخٛ 

  غ ايبردود طُٓف دتك يّىر ؽْٓٙ ويٍقل:  ن  ذا لـ  ٞ اـًُػ.
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ًٙ، ـَؤؤـ  ن ت اـمؤؤٓخ: ٓنؤؤ وؿؤؤٙن يرجؤؤك لؤؤـ  ؤؤذا إسؤؤُقب ييّؤؤل  ؤؤذا ـؤؤٓس ذصؤؤ

اـتٍؤؤٙرب  ؤؤدون تمؤؤْ  اـٍهؤؤٓٛ  ؤؤع اـّؤؤٙس ؽْؤؤذا ٓ شؤؤؽ حلٔؤؤف حللؤؤر جٓؤؤد، حللؤؤٙ حلوًٓ: حلن 

ًٙ ؽْؤؤؤؤذا ـؤؤؤؤٓس لؤؤؤؤـ ااَِؤؤؤؤٛ ل رء  ًٙ طٙلؤؤؤؤ ًٙ: حلن ٔجيُؤؤؤؤف ذصؤؤؤؤ ًٙ، و ٙٔٓؤؤؤؤ ٔجيُؤؤؤؤف ذصؤؤؤؤ

ًٙ ليؤٙدن ؿِيؤٙدن اـؤذ ٚ واـٌهؤٛ ؽِؤـ طرؽؤٜ  ًٙ، واـّؤٙس ؿؤ  تيُِؤقن بٓيؤ  صالؾ

ّؤؤٙ طؤؤىل اخلؤؤط وطؤؤىل ايبؤؤّْٞ وحلٔؤؤف يتٌٍؤؤؾ اـّنؤؤٓحٛ ؽَتٌؤؤٜ  ـٓؤؤف دون حلن لّؤؤف حلٔؤؤف لي

 ،ًٙ تمْر  خوئف طىل إؾؤؾ ل وجْؤٛ ٔىؤرك حلٔؤٜ، ؽْؤذا جٓؤد، ـَؤـ  ؤذا ـؤٓس ذصؤ

ًٙة لؤؤـ حليؤؤـ حلن حتنؤؤؾ طؤؤىل طّقأؤؤف وطؤؤىل  ًٙ ـؤؤٓس حللؤؤرًا لًؤؤتوٙط ودتؤؤك ـؤؤق ؿؤؤٙن ذصؤؤ

ًٙ .لراسُتف  ؿ  ؾ يٕتٓؽ ا؛قاب لّف حلو ٓ يٕتٓؽ  ذه ؿُْٙ حللقر ض  ّٓٛ  ٙل

وحلٔؤؤؤٙ حلذؿؤؤؤر هبؤؤؤذه ايبّٙسؤؤؤؤٌٛ ؾنؤؤؤٛ ذؿرهتؤؤؤٙ ـؤؤؤؤٌيض  خقأّؤؤؤٙ ااؤؤؤٙضيـ ل  يؤؤؤؤض 

ايبّٙسؤؤؤؤٌٙت خالصؤؤؤؤتْٙ: حلن اـمؤؤؤؤٓخ تٍؤؤؤؤل اـؤؤؤؤديـ اـٌّْؤؤؤؤٙين لٖسؤؤؤؤس دؤؤؤؤزب اـتحريؤؤؤؤر 

اإلسؤؤاللل ايبيؤؤروف دتؤؤك اـٓؤؤقم،   يَؤؤـ ؾؤؤط جؤؤٙء ل زلّؤؤل  غ دلمؤؤؼ  غ طْؤؤد 

طرؽؤؤؤٜ فووؤؤؤف  ؾريؤؤؤٚ ؾٌؤؤؤؾ خروجؤؤؤل لؤؤؤـ دلمؤؤؤؼ، ؽجؤؤؤٙء وحلخؤؤؤربت اخلؤؤؤرب ؽزرتؤؤؤف،

ولّْجف وـًٜ أن ل صدد اإلصٙـٛ ل  ذا  ٔ  اـمٙ د: حلٔف ل٘ؤ طؤىل تيؤرل 

ًٙ دٓؤؤّ   يؤؤد ذـؤؤؽ طؤؤرض طؤؤظ حلدؤؤد   ٙـمؤؤٓخ  ؤؤذا حلوًٓ و ِّْجؤؤف ولؤؤّْٞ دز ؤؤف  ٙٔٓؤؤ

 خقأّؤؤٙ إز ؤؤريع اـؤؤذيـ  ؤؤدا ؿ اهلل طؤؤز وجؤؤؾ  غ  ؤؤذا ايبؤؤّْٞ اـًؤؤٌُل ؽٍؤؤدم يل 

حتؤؤؤؤؤريؿ  جيؤؤؤؤؤٙر إرض، و ؤؤؤؤؤذا لؤؤؤؤؤـ ٔػؤؤؤؤؤة حلصؤؤؤؤؤدر ٙ دؤؤؤؤؤزب اـتحريؤؤؤؤؤر لقوؤؤؤؤؤقطْٙ: 

لّْجْؿ ودطقهتؿ، ؽٍرحلت ايبٍٙل وطرؽٜ ييّل حل ؿ يتٌّؤقن  ؤذه ايبًؤٕـٛ يبؤّْٞ 

 سٓٙد طّد ؿأ وـٓس ٕن إدـٛ اـػطٓٛ  ل اـتل حلوصُتْؿ  غ  ذه اـّتٓجٛ.

ؽًٕـّل صٙدٌل: لٙ رحليؽ؟ ؽٕخربتف    طّدي حلن  ذا ؿؤالم ؼؤ  صؤحٓح  ذا لؤٙ 

خنقص  ذه ايبًٕـٛ ؽٌْٓٙ تٌنٓؾ: جيقز  جيؤٙر إرض بيٜ إدـٛ اـقاردة  
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ـَـ  ً  ذوط ؾد يرتتٚ لـ ورالْٙ فٙصِٛ  ؤع ايبؤٖجر وايبًؤتٕجر، ؾؤٙل: لؤٙ 

رحليؤؤؽ تؤؤرد طُؤؤْٓؿة  ّؤؤٙ اـمؤؤٙ د أن: ؾُؤؤٜ: واهلل لؤؤٙ حلٔمؤؤط ـُؤؤرد طؤؤىل  ؤؤٖٓءأ ٕين 

وٓع حلن حلطتٍؤؤد حلن  ؤؤٖٓء ٓ يٌٓؤؤد ليْؤؤؿ اـَؤؤالمأ ٕٔؤؤف ااؤؤزس اـقادؤؤد لؤؤّْؿ ٓ يًؤؤت

ًٙ ـرحلي اازب و ن ؽيؾ ؽنؾ.. صرد طـ ااؤزب، ؽُؤٓس طّؤد ؿ  يٌدي رحليف فٙـٌ

 اـروح اـيُِٓٛ اـتل تًِح ـَؾ ؽرد وـق ؿٙن طىل رء لـ اـيُؿ حلن يٌدي رحليف.

ؾؤؤؤد يًؤؤؤِحقن  ٗ ؤؤؤداء اـؤؤؤرحلي ـَؤؤؤـ ٓ يًؤؤؤِحقن  ؤؤؤٙـتٌّلأ ٕن اـتٌّؤؤؤل طّؤؤؤد ؿ يبؤؤؤٙ 

ًٙ  ذا تٌّك يتٌّٙه رلٓس اازب  ق ؿٙخلٌُٓٛ.. اخلٌُٓٛ اـذ ي  َؿ ايبًُِع بٓي

ًٙ  ٓ حلن يتٌّؤك ذـؤؽ  ًٙ  ذا حلٔؤف ٓ جيؤقز ـًُِؤُؿ لْؤ  ؿؤٙن طٙيبؤ ًٙ  ؿ يٍررون حليه رحلي

ًٙ ـف  حٝ نخر.  اـرحلي،  ذا خوٕ  ال شؽ و ذا حليه

ـَؤؤؤؤـ اخلوؤؤؤؤٕ تهؤؤؤؤخؿ طّؤؤؤؤد ؿ دٓؤؤؤؤّ  حلطوؤؤؤؤقا  ؤؤؤؤذه اـنؤؤؤؤٌٛ ٍُٔق ؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤـ ااؤؤؤؤٙؿؿ 

ًٙ و ؤؤق اخلٌُٓؤؤٛ  غ رلؤؤٓس دؤؤزب، ؽؤؤال جيؤؤقز ٕدؤؤد لؤؤـ ايبّتِؤؤع  ـًُِؤؤُِع بٓيؤؤ

  غ  ذا اازب حلن يتٌّك خالف لٙ تٌّٙه.

ؽٍُٜ: لٙذا يٌٓد اـرد طُْٓؿ؟ ؽ  زال س  ثّل ويؤزيـ يل اـؤرد حلن  ّؤٙك..  ؤق 

يٍقل طـ ًٌٔف: تيرؽقن اـرجؾ حل ق ؽقاز اـنٙـح، ايبٍنقد: ؽٙستجٌٜ ـف وؿتٌؤٜ 

ًٙ لًٍٙٓ يقلئؤٍذ ؿّؤٜ ؾرحلتؤف ل  ُؤٛ ايبًؤُِقن اـتؤل ؿؤٙن  رد ووِِٜ ل اـرد حليه

ينؤؤدر ٙ يقلئؤؤٍذ اـمؤؤٓخ لنؤؤوٌك اـًؤؤٌٙطل رمحؤؤف اهلل، ـَٙتؤؤٚ  ٙؿًؤؤتٙين حلو  ّؤؤدي 

ًٙ لًؤؤُؿ ؽمؤؤُِٜ ايبٍؤؤٙـع ورديؤؤٜ طُؤؤْٓ ، ويٍقـؤؤقا طّؤؤدٔٙ ل اـمؤؤٙم: رادؤؤٜ  صٌيؤؤ

حليؤؤٙم وجؤؤٙءت حليؤؤٙم وأوؤؤقت اـًؤؤّقن وحلٔؤؤٙ ٓ حلدري لؤؤٙ  ؤؤق لقؾؤؤػ ااؤؤزب لؤؤـ  ؤؤذا 

يده، صٓٚة  ؾ ردوا طُٓف دتك حلطرف حلٔٙ خوئل لـ اـرد،  ؾ تٌٍُقه و ذا لٙ حلستٌ

ًٙ  ذا   حلطرؽف.  صقاس، حليه
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واـمٌٙب  ّٙك ل دلمؼ لتحِس ـٍُٙء  ّٓل و ع  ذا اـمٓخ لؤـ حلجؤؾ ييرؽؤقا 

اـنؤؤقابأ ٕٔؤؤف ؿؤؤ  تيُِؤؤقن ل ؿؤؤؾ لَؤؤٙن  تؤؤٙر  يؤؤض اـّؤؤٙس يؤؤٙ تؤؤرىة  ؤؤذا ليؤؤف 

ف ٌ  شَؤ وحلٔؤٙ حلُ  ،حلي  ًٔؤٙن ؿؤٙن اـنقاب حلو  ذا؟ وحلٔٙ دالً  حلؾقل: حلٔٙ لًتيد حلجتِع لع

دٙيل لـ دٓؤٝ آسؤتٌٙدة ؿٙيبّمؤٙر اـوؤٙـع واـّؤٙزل، ؽؤٗن اـتٍٓؤٜ لؤع لؤـ  ؤق حلؽٍؤف 

ًٙ لًتٌٓد طىل ؿؾ دٙل.  لّل استٌدت لّف.. ٓؾٜٓ لـ  ق دوين حلؽدتف، ؽٕٔٙ حليه

و ذا لٙ طروقه طىل اـمٓخ تٍل دّٓ  جٙء ؽٓ   يد وؿؤٙن اـيؤرض لؤـ حلخقٔؤٙ 

ًٙ اسؤِف طٌؤد اـؤرمحـ ؿؤٙن  يؤ درود حل ق محزة ا؛زالري ، حلخقه حلصًر لّف سؤّ

ؿثؤؤ ًا ولؤؤٙ ٔيؤؤده  ٓ لّؤؤٙ وؽّٓؤؤٙ، وـَؤؤـ طرؽّؤؤٙ  يؤؤض حلٔؤؤف  يؤؤ دٍُؤؤٙت اـمؤؤٓخ تٍؤؤل 

ًٙ ٔحؤؤـ ٓ ٔحؤؤذر لؤؤـ ذـؤؤؽأ ّٕٔؤؤٙ ٔيتٍؤؤد  ٍؤؤقل لؤؤـ ؾؤؤٙل: و هؤؤد ٙ تتٌؤؤع  اـؤؤديـ، وصٌيؤؤ

 إشٓٙء.

قطؤدًا لّؤف، وؽيؤالً ؽُ  طرؽٜ حلٔف  ي ؾُٜ ـؤف:  ذا ديؤ اـمؤٓخ ؽٕٔؤٙ حلصُؤٚ ل

ؾدم  ـٓف صٌُل ؽٙطتذر  ٕٔف ـٓس طّده وؾٜ، ؽٕٔٙ رؽهٜ  ذا آطتؤذار، وؾُؤٜ: حلٔؤٙ 

حلطرف لـ اـمٓخ تٍل اـديـ لـ حلخٌٙره حلٔف ٔمٓط ل اـدطقة جؤدًا، ؾؤد يَؤقن لؤثظ 

وؾؤد يَؤقن ؽؤؤقؾل حلو دوين ايبْؤؿ حلٔؤؤف ٔمؤٓط، وحلٔؤف يًؤؤتِع دتؤك لؤؤع طٙلؤٛ اـّؤؤٙس ل 

ٔف صٙـٚ  ؽ   ٙـف ييتذر طـ ـٍٙء  ًٔٙن حلؾؾ لٙ يٍٙل ؽٓف:  سٌٓؾ دطقهتؿ  غ دز ٓتف

طُؿ، ؽٕرجق حلن تٌُغ ردي ٓطتذاره، ؽرجؤع ا؛ؤقاب حلٔؤف ل لّٙسؤٌٛ حلخؤرى  ن شؤٙء 

 اهلل سٍُٓٙين ويٍّيّل  ٕٔف ـٓس طّده وؾٜ.

ًٙ ذ ٌؤؤٜ حليؤؤٙم وجؤؤٙءت حليؤؤٙمة ؽقجئؤؤٜ  ؤؤف وحلٔؤؤٙ ل محؤؤظ تنؤؤُٓح اـًؤؤٙطٙت،  حليهؤؤ

اخلؤٙرجل سؤٙطٙيت، واـؤداخظ لَتٌؤٛ لتقاوؤيٛأ ٕٔؤف ؿٜٙٔ دؿٙين ؾًِع: اـًٍؿ 

ًٙ: ايبَتٌؤؤؤٛ اـىٙ ريؤؤؤٛ ؿّؤؤؤٜ حلتؤؤؤردد طُْٓؤؤؤٙ،  حلوًٓ ؿّؤؤؤٜ لٌتؤؤؤدت ل صُؤؤؤٚ اـيُؤؤؤؿ، و ٙٔٓؤؤؤ
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ؽقجئؤؤٜ  ِجٓئؤؤف ؽٙسؤؤتٌٍُتف ودخُؤؤٜ  ؤؤف  غ ايبَتٌؤؤٛ ؽمؤؤَر وؾؤؤدر و غ نخؤؤره، وحلٔؤؤٙ 

حلطتؤؤؤؤؤذر حلن وؾتؤؤؤؤؤل وؤؤؤؤؤٓؼ جؤؤؤؤؤدًا جؤؤؤؤؤدًا وحلول ؽرصؤؤؤؤؤٛ تًؤؤؤؤؤّح ـٍُٙلؤؤؤؤؤؽ وآجؤؤؤؤؤت ع  ؤؤؤؤؤؽ 

تٌٙدة لـ طُِؽ ولؤـ  ؤذا اـَؤالم ا؛ِٓؤؾ اـيؤذب، وخؤتؿ ؿاللؤف  ٕٔؤف: ٔحؤـ وآس

ٔرجق لّؽ  ذا ـؽ لالدىٙت طىل  يض حلسئُتّٙ حلن تٍدلْٙ  ـّٓؤٙ ؤحؤـ ّٔىؤر  ـْٓؤٙ 

 يع آطتٌٙر، ؽٕٔٙ حلجٌتف  قؤادتل، ؾُؤٜ: يؤٙ حلسؤتٙذة  ؤذا ٓ يٌَؤلأ ٕٔؤف ؿؤ  حلٔؤٜ 

ًٙ  ٙيبٍٙ ؤؤؤؾ  حلريؤؤؤد حلن حلسؤؤؤتٌٓد اؤؤؤٙ طّؤؤؤدك، وحلٔؤؤؤٙ تريؤؤؤد حلن تًؤؤؤتٌٓد اؤؤؤٙ طّؤؤؤدي ؽٕٔؤؤؤٙ حليهؤؤؤ

 دخُٜ ليَؿ ل  ر ٛ.

 ّؤؤؤٙ اـمؤؤؤٙ د: دخُؤؤؤٜ ليَؤؤؤؿ ل  ر ؤؤؤٛ.. ؿتٌؤؤؤٜ ردًا طؤؤؤىل لٍؤؤؤٙـَؿ ل حتؤؤؤريؿ 

 جيٙر إرض و غ اـٓقم وؾد ل٘ سؤّع حلٔؤٙ ٓ حلدري  ؤؾ حلٔؤٙ فوؤئ حلو لنؤٓٚ، 

ل ئؤؽٕٜٔ استٌدت وٓ شؽ واـٌٙلدة ؾد تَؤقن حلٔؤؽ تٕؿؤدت لؤـ صؤقا ؽ ولؤـ خو

ًٙ سؤؤتٖؿدين ل صؤؤقاس، ترسؤؤؾ حلٔؤؤٙ، حلو اـ يَؤؤس ـَؤؤـ ـؤؤق ؿؤؤٙن اـيَؤؤس ؿّؤؤٜ حلٔؤؤٙ حليهؤؤ

يل اـؤؤرد ييّؤؤلأ وـؤؤذـؽ ؽٕٔؤؤٙ ٓ حلؾّؤؤع  ِجؤؤرد حلن حلؿتؤؤٚ ـؤؤؽ رحلي ل  يؤؤض ايبًؤؤٙلؾ 

 اـتل ؽْٓٙ وجْٛ ٔىر، ؽتًتٌٓد حلٜٔ وحلٔٙ  ٙيبٍٙ ؾ حلريد حلن حلستٌٓد.

ؽؤؤ  حلصؤؤٙل ااؤؤديٝ ليؤؤل ؾؤؤٙل: طؤؤىل ؿؤؤؾ دؤؤٙل حلطتؤؤذر ووؾتؤؤل وؤؤٓؼ وحلول ؽرصؤؤٛ 

يل حلٔؤؤؤٙ حلسؤؤؤٙرع  غ ـٍٙلؤؤؤؽ، و ؤؤؤذا ليّؤؤؤك ؿاللؤؤؤف، واـًؤؤؤالم طُؤؤؤَٓؿ وطُؤؤؤَٓؿ تًؤؤؤّح 

 اـًالم.

 ًٙ ًٙ: رادؤؤٜ حليؤؤٙم وجؤؤٙءت حليؤؤٙم وحلٔؤؤٙ لُؤؤح طؤؤىل اـٍُؤؤٙء، و ذا  ؤؤف يرسؤؤؾ  يل شؤؤٙ  حليهؤؤ

لؤؤـ صؤؤرا ُس اـمؤؤٙم، اـىؤؤٙ ر لتؤؤٕ ر  دطقتؤؤف وطؤؤىل رء لؤؤـ اـثٍٙؽؤؤٛ اـػؤؤطٓٛ ؽجؤؤٙء 

ت ع اـتٍّٓؤٙ سؤٙرت ايبّٙؾمؤٛ طّدي  غ اـدؿٙن ووويّٙ فوط ايبّٙؾمؤٛ، حلول اجؤ

وؿؤؤٙن لّٙؾمؤؤٛ حلوغ ٓ  ؤؤٕس ؽْٓؤؤٙ، ؽتقاطؤؤدٔٙ طؤؤىل لقطؤؤد  ؤؤٙن..   يؤؤٕت اـرجؤؤؾ، لؤؤـ 
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اـذي حلوصُف  يل؟ طٌد اـرمحـ ا؛زالري، لٙ جٙء دًٚ ايبقطد.. ذ ٌٜ حليٙم   

يؤؤؤٕت.. لؤؤؤٙ  ؤؤؤق اخلؤؤؤرب؟ ؾؤؤؤٙل: واهلل ايبخؤؤؤٙ رات تالدٍؤؤؤف وـؤؤؤذـؽ رجؤؤؤع حلدراجؤؤؤف  غ 

 هلل؟صرا ُس، خ   ن شٙء ا

ًٙ ذ ٌؤؤٜ حليؤؤٙم )و ذ حلخقٔؤؤٙ محِؤؤقد آسؤؤوٌّقيل  ؤؤؾ تيرؽؤؤقه؟  ؤؤذا ؿؤؤٙن لؤؤـ  حليهؤؤ

 خقأّٙ اـًٌُٓع  ّٙك ايبالزلؤع ـدروسؤّٙ طؤىل خُؤؼ ؽٓؤف(، ايبْؤؿ: ذات يؤقم وحلٔؤٙ 

ل اـؤؤدؿٙن رن جؤؤرس اـتٌُؤؤقن: اـًؤؤالم طُؤؤَٓؿ، وطُؤؤَٓؿ اـًؤؤالم.. ديؤؤ دٙـؤؤؽ، 

خ تٍل اـديـ، ؿٓػ؟ ؾؤٙل: ـؤف  لؤٙم خ   ن شٙء اهلل، ؾٙل: د رٔٙ ـؽ اجت ع لع اـمٓ

لًجد  ّٙك ؽقق ل دٙرة إؿراد ؽٍٙل: حلٔٙ اتنُٜ ليف وؾُٜ ـف: يٙ حلخلة طّدٔٙ 

 ًٙ شٌٙب لثٌٍع يريدون حلن جيتِيقا لع اـمٓخ تٍل اـؤديـ ؽخؤذ ـّؤٙ لقطؤد لّؤف، صٌيؤ

يٍؤؤقل آسؤؤوٌّقيل: حلٔؤؤف حلٔؤؤٙ لؤؤٙ ذؿرتؤؤؽ، وؽيؤؤالً حلخؤؤذ لّؤؤف لقطؤؤد وواؽؤؤؼ اـمؤؤٓخ حلضؤؤـ 

ًٙ  يؤد صؤالة اـيقؤأ ٕٔؤف صؤُّٓٙ اـيقؤ ل لًؤجد  ّؤٙك ؽؤقق، ؿٙن يقم  ا ّؤع ويٍّٓؤ

 ذ ٌّٙ صُّٓٙ وجًُّٙ.

أٌؤؤؤؤض ايبنؤؤؤؤُقن و ٍّٓؤؤؤؤٙ ٔحؤؤؤؤـ حلر يؤؤؤؤٛ حلو  ًؤؤؤؤٛ ؿؤؤؤؤٙن بُؤؤؤؤتْؿ إسؤؤؤؤتٙذ لىْؤؤؤؤر 

اـيىِل رمحف اهلل  ق لؤدير حلو رلؤٓس  ُؤٛ اـتِؤدن اإلسؤاللل، وايبحؤٙلل محِؤد 

ًٙ ي ًٙ ؿ ل اخلوٓٚ سَرت  ا؛ِيٓٛ، وؿٙن حليهؤ قلئؤٍذ لؤع ا؛ٙـًؤع رجؤؾ ؿؤٙن يقلؤ

لؤؤٙ رلؤؤٓس اإلخؤؤقان ايبًؤؤُِع اسؤؤِف صؤؤالح اـؤؤديـ )اـمؤؤٙش( ايبْؤؤؿ: واهلل لؤؤٙ حلصؤؤٙل 

وجْؤؤؤف ٔٙدٓؤؤؤٛ اـٌؤؤؤٙب رحلى اـمؤؤؤٓخ نيت ؽٍؤؤؤٙم ؿؤؤؤٙن آٔتىؤؤؤٙر و ذ حلدؤؤؤد ا؛ طؤؤؤٛ اـؤؤؤذيـ 

ًٙ ؿّؤؤٜ ؿؤؤٕين نخؤؤر ؿ، اـمؤؤٓخ ؿؤؤٙد يؤؤدخؾ ايبًؤؤجد يبؤؤٙ ؽؤؤقجئ  وؾؤؤٙلقا ؾِؤؤٜ حلٔؤؤٙ حليهؤؤ

رًة حلٔٙ جئٜ ليتذرًا، ؾٙـقا: يٙ حلسؤتٙذة ٔحؤـ طؤىل لقطؤد ولّتىؤريـ  ر يتل ؾٙل: ليذ

و غ نخؤؤؤره ؾؤؤؤٙل: واهلل صؤؤؤرحل حللؤؤؤر ضوري ولؤؤؤٙ ل طّؤؤؤدي وؾؤؤؤٜ، واـًؤؤؤالم طُؤؤؤَٓؿ 
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.ًٙ  ورجع حليه

ؽٍنؤؤدي  ؤؤذا اـػؤؤط يؤؤٙ حلخؤؤلة حتٍٍٓؤؤف صؤؤيٚ جؤؤدًاأ وـؤؤذـؽ ايبًؤؤٕـٛ ٓ تٖخؤؤذ 

ًٙ حلوًٓ..  ذص

 (  00:  00: 41/  638) اهلدى والنور / 

 (  00:  19: 10/  638اهلدى والنور / ) 
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 اخلالف بني املٍتىني إىل الهتاب ٔالطٍٛ

: لٙذا تّنحّٙ شٓخ، لٙذا تّنحّٙ ل  ذا ايبقوقع ييّل  يض إخقة ايبٍُل

ل اخلٙرج ييّل ييتربون لثؤؾ  ؤذه اـَتؤٚ ٓ يِحنؤق ٙ،  ؤرج اـَتؤٚ ويٌؤدحلوا 

يؤؤض  خؤؤقا ؿ لؤؤـ اـيّؤؤقان ؽٍؤؤط، يّىؤؤروا  غ اـيّؤؤقان ؽٍؤؤط، و ؤؤٙوـقا حلن يؤؤديّقا  

دون  حؤؤٓصأ ؽؤؤ   ؤؤل اـّنؤؤٓحٛ لؤؤـ دٓؤؤٝ اـؤؤدطقة ولؤؤـ دٓؤؤٝ اـّقؤؤة و غ ؼؤؤ  

 .- ٙرك اهلل ؽٓؽ-ذـؽ، 

لع  ذا ا؛قاب اـًٙ ؼ حلضـ يَِـ حلن ٕٔخذ ا؛ؤقاب طؤـ  ؤذا اـًؤٖال  اـمٓخ:

 اـالدؼ.

 ايبٍُل: ٔيؿ

ل أؤؤٛ  أن  ال شؽ ٔحـ ٔيٓش لمؤَُٛ ؿٌؤ ة جؤدًا، دٓؤٝ حلٔؤف ضْؤر اـمٓخ:

ااٙضة أن خالف  ع  يض اـوقالػ اـ يّتِقن  غ اـَتٙب واـًّٛ، ؽؤّحـ 

ّٔنح صالب اـيُؿ و خٙصٛ طٙلٛ ايبًُِع حلن ٓ يرؽيؤقا ر وسؤْؿ  غ لثؤؾ  ؤذه 

اخلالؽٙت لـ جْٛ، ولـ جْؤٛ حلخؤرى حلن ٓ يَقٔؤقا لؤع صٙلٌؤٛ طؤىل إخؤرىأ ٕٔؤف 

قاب لؤؤؤـ اخلوؤؤؤٕ حلو ااؤؤؤؼ لؤؤؤـ اـٌٙصؤؤؤؾ. ـؤؤؤٓس لؤؤؤـ اـًؤؤؤْؾ حل ؤؤؤدًا حلوًٓ حلن يِٓؤؤؤزوا اـنؤؤؤ

ًٙ و ذا لْؤؿ جؤدًا، ـؤٓس ؿؤؾ شؤخص يًؤتوٓع حلن  َؤؿ  ٙـًٍؤط واـيؤدل، وحلن  و ٙٔٓ

قا ُ َق حَلْؾَرُب ﴿يٍػ لع ؾقـف تيٙغ:  ـُ قا اْطِد ـُ ٓ  َتْيِد ْؿ َشَّ ُن َؾْقٍم َطىَل حَل َُ ِرَلّ  َوٓ جَيْ

َقى ؤؤؤؤ ٍْ ، ٓ سؤؤؤؤٓ   ذا ؿؤؤؤؤٙن  ؤؤؤؤقى ، ؽتحٍٓؤؤؤؤؼ اـيؤؤؤؤدل  ؤؤؤؤع ايبتخٙصؤؤؤؤِع[1]المائررررد : ﴾ـُِت 

اـرجؾ لع حلدد اخلنِع  ذا صيٚ جدًا جدًا، ؤحؤـ ٔيُؤؿ لؤـ اـًؤّٛ اـنؤحٓحٛ 
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ًٙ  ؤؤؤع اـّؤؤؤٙس ؾؤؤؤٙل: يؤؤؤٙ رسؤؤؤقل اهلل  -¢-حلن اـٌّؤؤؤل  ًٙ  غ اـؤؤؤِٓـ ؾٙوؤؤؤٓ يبؤؤؤٙ حلرسؤؤؤؾ طُٓؤؤؤ

طؤىل صؤدره  -طُٓؤف اـًؤالم-ترسُّل  غ ٔٙس وحلٔؤٙ ٓ حلطُؤؿ ؿٓؤػ حلؾيضؤ، ؽيؤب 

، حتٍٓؤؤؼ  ؤؤذا اـؤؤّص ل شدتؤؤك تًؤؤِع لؤؤّْ  ؿُؤؤْٓ  ٓ حتَؤؤؿ  ؤؤع ا ّؤؤع»وؾؤؤٙل ـؤؤف: 

ًٙ لّؤؤف، حتٍٓؤؤؼ اـيؤؤدل،  ؤؤؾ  ُٜ جٌٙٔؤؤ َٜ  ـْٓؤؤٙ وذدؤؤ لثؤؤؾ  ؤؤذه اخلالؽؤؤٙت اـتؤؤل حليبحؤؤ

حتٍٓؤؤؼ ااؤؤؼ ؾٌؤؤؾ اـيؤؤدل،  ؤؤذا ٓ يؤؤتَِـ لّؤؤف  ٓ خٙصؤؤٛ اخلٙصؤؤٛ لؤؤـ حل ؤؤؾ اـيُؤؤؿأ 

ٕن  ؤؤٖٓء  ؤؤؿ اـؤؤذي  ٗلَؤؤٙ ؿ حلوًٓ حلن يٌٍؤؤقا طؤؤىل ؾؤؤقل  ؤؤٖٓء وطؤؤىل ؾؤؤقل حلوـئؤؤؽ 

يٍٙ ؤؾ ؾؤقل  ؤٖٓء هبؤٖٓء، ويًؤتخُص لؤـ ذـؤؽ اـنؤقاب لؤـ اـٍؤقـع، وؾؤد ٓ  ؿ 

ًٙ  ّؤؤٙك اخؤؤتالف  ؤؤع ايبؤؤذ ٌع و ؤؤع اـٍؤؤقـع  ٓ ؿؤؤ  يٍؤؤقل اـيُؤؤ ء ل  يَؤؤقن حلدٓٙٔؤؤ

 يض اخلالؽٙت  ٔف: خالف ـٌىل،  ذا ٓ يًتوٓيف  ٓ حلؽؤراد ؾُُٓؤع لؤـ اخلٙصؤٛ، 

دل،  ؤؤؤق طؤؤؤرف ااؤؤؤؼ لؤؤؤـ  ؤؤؤؿ لؤؤؤـ  ؤؤؤٖٓء اخلٙصؤؤؤٛ لؤؤؤـ ٓ يًؤؤؤتوٓع حلن  َؤؤؤؿ  ٙـيؤؤؤ

اـٌريٍع  ؾ  ّْٓ  اختالف حلو ـٓس  ّْٓ  اختالف، ؽٗذا ؿٙن  ٓؤّْ  اخؤتالف ؽٍؤد 

يَقن ااؼ لع ا؛ٙٔٚ اـذي طٙصٌتف ـًٜٓ ليف، ؽٓحٓؤد طؤـ اـيؤدل، وـؤذـؽ ؾؤٙل 

َرُب ﴿تيؤؤؤؤؤؤؤؤٙغ:  َق حَلْؾؤؤؤؤؤؤؤؤ قا ُ ؤؤؤؤؤؤؤؤ ـُ ِد قا اْطؤؤؤؤؤؤؤؤ ـُ ِد ٓ  َتْيؤؤؤؤؤؤؤؤ ىَل حَل ْقٍم َطؤؤؤؤؤؤؤؤ َّ ُن َؾؤؤؤؤؤؤؤؤ ْؿ َشؤؤؤؤؤؤؤؤ َُ ِرَلّ  ؤؤؤؤؤؤؤؤ َوٓ جَيْ

َقىـِ  ؤؤؤؤ ٍْ ِؤؤؤؤـ دو ؤؤؤؤؿ حلن ٓ ذـؽ ٔحؤؤؤؤـ ّٔنؤؤؤؤح صٌُؤؤؤؤٛ اـيُؤؤؤؤؿ ؽهؤؤؤؤالً ط، ـؤؤؤؤ[1]المائررررد :﴾ُت 

بقوقا  ذه ايبخٙوٛ، وحلن ٓ يٌٍقا  ٓ لع ااؼ اـذي ييرؽقٔف ؾٌؾ حلن تٍؤع  ؤذه 

 ايبمَُٛ حلو حلن تىْر  ذه اخلالؽٙت.

 .- ٙرك اهلل ؽٓؽ-ايبٍُل: 

 وؽٓؽ  ٙرك. اـمٓخ:

 ( 00: 35: 19/ 674) اهلدى والنور /
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 فسم بني احلٕاز الرٙ ٖدٔز بني أِن الطٍٛ ال 

 بعطّي البعض ٔاخلطاب الرٙ ٖٕجْ 

 وَ أِن الطٍٛ ألِن البدع

اـًؤؤٖال إول:  ؤؤؾ  ّؤؤٙك ؽؤؤروق  ؤؤع ااؤؤقار اـؤؤذي يؤؤدور  ؤؤع حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ و ؤؤع 

 اخلوٙب اـذي يقجف لـ سّل  غ لٌتدع؟ ولٙ  ل؟

  ؾ  ّٙك ؽروق.. اـمٓخ:

 ٔيؿ. لداخُٛ:

 روق  ع لٙ جيري  ع حل ؾ اـًّٛ.. ؾ  ّٙك ؽ اـمٓخ:

 ع ااقار اـذي يؤدور  ؤع حل ؤؾ اـًؤّٛ و ؤع اخلوؤٙب اـؤذي يقجؤف لؤـ  لداخُٛ:

 سّل  غ لٌتدع؟ ولٙ  ل؟

 ال شؤؽ حلن اـٌؤروق ؾؤد تَؤقن تؤٙرة ؾٙلِؤٛ وضؤٙ رة اـٌؤرق  ؤع لؤٙ جيؤري  اـمٓخ:

 ؤؾ اـًؤّٛ  ع حل ؾ اـًّٛ حلًٌْٔؿ لـ دقار حلو ٍٔٙش، و ع لٙ جيؤري  ؤع اـًؤّٛ حلو حل

لؤؤـ جْؤؤٛ وايبٌتدطؤؤٛ لؤؤـ جْؤؤٛ حلخؤؤرى، ذـؤؤؽ حلن ايبٌؤؤروض حلن لؤؤٙ جيؤؤري لؤؤـ ٍٔؤؤٙش 

ًٙ لؤـ لثؤؾ ؾقـؤف تٌؤٙرك  ودقار وردود  ع حل ؾ اـًّٛ حلًٌْٔؿ  ٔ  يَقن ذـؽ أوالؾؤ

َيْقِ ﴿وتيٙغ:  ـْ ل ُخْنٍ * َوا ٌِ ـَ َٙن  ًَ ِٙاَِٙت *  ِن  اإِلٔ ُُقا اـن 
ِِ ـَ نَلُّقا َوَط ِذي ـ  ٓ  ا ِ 

رْبِ َوتَ  ؤؤ ْقا  ِٙـن  ْقا  ِؤؤْٙاَؼ  َوَتَقاَصؤؤ ، ؽؤؤٕي ٍٔؤؤٙش حلو دؤؤقار يؤؤدور  ؤؤع [3-1:العصررر]﴾َقاَصؤؤ

ًٙ لـ لثؾ  ذه أيؤٛ:  ْقا  ِؤْٙاَؼ  ﴿حل ؾ اـًّٛ ؽال  د لـ حلن يَقن لّوٍُف ٔٙ ي َوَتَقاصَؤ

رْبِ   .[3:العصر]﴾َوَتَقاَصْقا  ِٙـن 
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ايبخؤٙـٌع هلؤؿ ل  وؿذـؽ يًٌّل حلن يَقن إلر  ع حل ؾ اـًؤّٛ لؤـ جْؤٛ و ؤع

اـًّٛ و ؿ ايبٌتدطٛ لـ جْؤٛ حلخؤرى، وـَؤـ ؾؤد بتُؤػ إسؤُقب  ؤع حل ؤؾ اـًؤّٛ 

 ع  يهْؿ اـٌيض، و ع حل ؾ اـًّٛ لـ جْٛ وايبٌتدطٛ لـ جْٛ حلخؤرى، ذـؤؽ حلن 

ايبٌروض دّٓ  جيري اـٍّٙش  ع حل ؾ اـًّٛ حلًٌْٔؿ حلن يالدىقا ل ذـؤؽ ؾقـؤف 

ؤؤؤؤؤؤؤؤُٙء ﴿ ِثؤؤؤؤؤؤؤؤؾ ؾقـؤؤؤؤؤؤؤؤف طؤؤؤؤؤؤؤؤز وجؤؤؤؤؤؤؤؤؾ:  تيؤؤؤؤؤؤؤؤٙغ اـؤؤؤؤؤؤؤؤذي صٌؤؤؤؤؤؤؤؤع  ؤؤؤؤؤؤؤؤف ايبًؤؤؤؤؤؤؤؤُِع طٙلؤؤؤؤؤؤؤؤٛ ُرمَحَ

ؿْ  ُْ ، حللؤؤٙ دٓؤؤّ  جيؤؤري اـٍّؤؤٙش  ؤؤع  ؤؤٖٓء ايبًؤؤُِع لؤؤـ حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ [24]الفررت :﴾َ ْٓؤؤَّ

و ؤؤع حل ؤؤؾ اـٌدطؤؤٛ ؽٍؤؤد يَؤؤقن  ّؤؤٙك رء لؤؤـ اـمؤؤدة واـًٍؤؤقة ل إسؤؤُقب تؤؤتالءم 

لع  سار حل ؾ اـٌدطٛ طىل  دطتْؿ،  ذا ؽٙرق  ع حل ؾ اـًّٛ  ؤع  يهؤْؿ اـؤٌيض 

  ؾ اـًّٛ دّٓ  يّٙؾمقن حلو يردون طىل حل ؾ اـٌدطٛ لـ جْٛ حلخرى.لـ جْٛ وحل

وـَؤؤؤـ يًٌّؤؤؤل حلن ٔالدؤؤؤظ ل ؿؤؤؤؾ  ؤؤؤٖٓء و ؤؤؤٖٓء حللؤؤؤرًا ٓ ٔزؿؤؤؤل  ؤؤؤف صٙلٌؤؤؤٛ دون 

حلخرى، حلو ٔويـ ل صٙلٌٛ دون حلخرىأ  ًٌٚ: اإلخالء  ٌِدحل ؾقـف تٌٙرك وتيٙغ: 

﴿ ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَىؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤ َِ َْ
ؤؤؤؤؤؤؤَؽ  ِْٙاِ ٌِِٓؾ َر   َل  اْدُع  َِغ َسؤؤؤؤؤؤؤ تِل ِ ؤؤؤؤؤؤؤ ـ  ِٙدهْلُْؿ  ِؤؤؤؤؤؤؤٙ  َوَجؤؤؤؤؤؤؤ

ِٛ َّ ؤؤؤؤؤؤؤ ًَ اْاَ

ـُ  ًَ ، ؽَث ًا لٙ يٍع دّٓ  يرد سّل طىل سّل يٍع حلن اـرد   يُتزم [125]النحل:﴾حَلْد

ؽٓف ااَِٛ،  ؾ   يُتزم ؽٓؤف لؤٙ  ؤق حل ؤؿ لؤـ ذـؤؽ و ؤق لؤٙ حلشؤٙر  ـٓؤف ر ّؤٙ طؤز وجؤؾ 

ْؿ َشَّ ُن َؾقْ ﴿ل لثؾ ؾقـف تٌٙرك وتيٙغ:  َُ ِرَلّ  قا ُ َق َوٓ جَيْ ـُ قا اْطِد ـُ ٓ  َتْيِد ٍم َطىَل حَل

َقى ٍْ ، ؽٍٓع ل ؿث  لـ إدٓٙن حلوًٓ: سؤقء إسؤُقب ل اـؤرد [1]المائد :﴾حَلْؾَرُب ـُِت 

لـ اـًّل طىل اـًّل، وحلؿثر لـ ذـؽ: طدم اـتزام إلٙٔؤٛ واـنؤدق ل اـؤرد طؤىل 

 ااؤؤؤٙض  يهؤؤؤْؿ اـؤؤؤٌيض، ؽْؤؤؤذا لؤؤؤع إسؤؤؤػ وؾؤؤؤع ؾؤؤؤديً  ويؤؤؤتجىل أن ل اـيقؤؤؤ

ًٙ  نؤؤؤقرة ؿّؤؤؤٙ ٔؤؤؤقد حلٓ ٔرا ؤؤؤٙ واؾيؤؤؤٛ ل ايبجتِؤؤؤع اـًؤؤؤّل اـؤؤؤذي ًٔؤؤؤِٓف ٔحؤؤؤـ:  دؤؤؤديث

  ٙيبجتِع اـًٌُل.

ًٙ طـ  ذا اـًٖال. ـ  يل جقا    ذا لٙ َيي

 ( 00:  08: 27/   698) اهلدى والنور / 
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ُٖ  ع املخالفدََّبوتٜ 

اـثؤٙين  ايبقاؽؤؼ:   7377يػؤيـ لؤـ ذي اـٍيؤدة واـتؿ  ذا ايبجُس ل اـثٙين 

 م لٓالدي.7337طػ لـ اـمْر اخلٙلس 

ااِد هلل رب اـيٙيبع، واـنالة واـًالم طىل رسؤقل اهلل، وطؤىل نـؤف وصؤحٌف 

 ولـ تٌيف  ٗدًٙن  غ يقم اـديـ.

ؽهؤؤُٓٛ اـمؤؤٓخ جؤؤزاؿؿ اهلل خؤؤ ًا ـؤؤدي  يؤؤض ايبًؤؤٙلؾ ؾؤؤد حلشؤؤَُٜ طؤؤظ وطؤؤىل 

خؤ ًا  ٙإلجٙ ؤٛ طُْٓؤٙ  ؼ ي لـ حل ؤؾ ايبديّؤٛ، ؽُؤق تٌهؤُتؿ لمؤَقريـ وجؤزاؿؿ اهلل

رج اـرجؤؤؤؾ لؤؤؤـ حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ،  ؤؤؤؾ  ذا   تٌنؤؤؤٓؾ لىّؤؤؤقن  َؤؤؤؿ، لّْؤؤؤٙ: لًؤؤؤٕـٛ: لتؤؤؤك ُبؤؤؤ

اطتٍد اطتٍٙدًا ؼؤ  اطتٍؤٙد ؿ، و ذا وؾؤع ل رء لؤـ إلؤقر ايبخٙـٌؤٛ ٕ ؤؾ اـًؤّٛ 

 ؾ جيقز  صالق اـٌدطٛ طُٓف لٌٙذة حلو  يد  ؾٙلٛ ااجٛ، و ذا ؿٜٙٔ  ؾٙلٛ ااجٛ 

يبؤؤقت ذـؤؤؽ اـرجؤؤؾ حلو ـٌيؤؤد اـزلؤؤٙن  ؤؤف، حلو ٕن ذـؤؤؽ اـرجؤؤؾ ؼؤؤ  ؼؤؤ  لتٓنؤؤةأ  لؤؤٙ 

 اَـ ايبٍٙ ُٛ ليف دتك تٍٙم طُٓف ااجٛ، ؽٕؽٓدؤٙ لمَقريـ؟

سٖاـؽ  ؤٙرك اهلل ؽٓؤؽ يتهؤِـ حلسؤئُٛ ؿثؤ ة، ؽُؤق حلٔؤؽ ؽرؾؤٜ  ؤع سؤٖال  اـمٓخ:

وسٖالأ حلو تهع اـقرؾٛ حللٙلل دتك حلطوٓؽ ا؛قاب طـ  ذه اـٌروع لؤـ إسؤئُٛ 

 اـتل يتهِّْٙ اـًٖال اـقادد. اـَث ة

 صٓٚ يٙ شٓخ حلٔٙ حلطٓد ايبًٕـٛ ٍٔوٛ ٍٔوٛ. لداخُٛ:
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 ٍٔوٛ.. ٍٔوٛ. اـمٓخ:

 صٓٚ. لداخُٛ:

 اـًٖال إول؟ اـمٓخ:

اـًؤؤؤؤٖال إول: لتؤؤؤؤك بؤؤؤؤرج اـرجؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤـ حل ؤؤؤؤؾ اـًؤؤؤؤّٛ،  ؤؤؤؤؾ  ذا اطتٍؤؤؤؤد  لداخُؤؤؤؤٛ:

  ؿ؟اطتٍٙدًا ؼ  اطتٍٙد ؿ، حلو  ذا وؾع ل رء ؾُٓؾ اٙ بٙـػ اطتٍٙد

ٔيؤؤؿ، حلؾؤؤقل واهلل طؤؤز وجؤؤؾ حلسؤؤٕـف اـتقؽٓؤؤؼ  غ اـنؤؤقاب ؽؤؤٓ  حلؾؤؤقل: ـٍؤؤد  اـمؤؤٓخ:

ًٙ حلن ايبًؤؤُؿ  ذا حلخوؤؤٕ ؽؤؤٓ  يًؤؤِك طّؤؤد  اشؤؤتْر  ؤؤع ؿثؤؤ  لؤؤـ اـيُؤؤ ء ؾؤؤديً  ودؤؤديث

اـيُ ء  ٙـٌروع ييذر، حللٙ  ذا حلخوٕ ل إصقل ل اـيٍٓدة ؽؤال ييؤذر، ٔحؤـ ٔيتٍؤد 

ًٙ: ٔيتٍؤؤؤؤد حلن ايبًؤؤؤؤُؿ ولؤؤؤؤـ  حلن  ؤؤؤؤذا اـتٌريؤؤؤؤؼ حلوًٓ ـؤؤؤؤٓس ـؤؤؤؤف دـٓؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤـ اـػؤؤؤؤع، و ٙٔٓؤؤؤؤ

اـقاجٚ طُٓف حلن يتٍند دالً  وحل دًا حلن ييؤرف ااؤؼ اؤٙ اختُؤػ ؽٓؤف اـّؤٙس، سؤقاء 

ًٙ ل إصقل حلو اـٌؤروع، حلو ل اـيٍٙلؤد حلو ل إدَؤٙم، ؽؤٗذا حلؽؤرغ  ؿٙن ذـؽ لتيٍُ

ف حلجؤر جْده يبيرؽؤٛ ااؤؼ ؽؤٓ  اختٌُؤقا ؽٓؤف، ؽؤٗن حلصؤٙب ؽُؤف حلجؤران، و ن حلخوؤٕ ؽُؤ

 ذا »وادد ؿ   ق ليُؤقم لؤـ دؤديٝ اـرسؤقل طُٓؤف اـًؤالم ايبؤروي ل اـنؤحٓح: 

،  ؤؤذا  ؤؤق شدَؤؤؿ ااؤؤٙؿؿ ؽٙجتْؤؤد ؽٕصؤؤٙب ؽُؤؤف حلجؤؤران، و ن حلخوؤؤٕ ؽُؤؤف حلجؤؤر وادؤؤد

 إصؾ حلوًٓ.

ًٙ طىل ليرؽٛ ااؼ،  ؿ حلخوٕه وـق ؿؤٙن ل اـيٍٓؤدة  ًٙ:  ذا ايبًُؿ ؿٙن درين ٓٔٙ 

ًٙ حلو ل إصقل ؽْؤق ؼؤ  لٖاخؤذ حلو ًٓ،  ؤؾ  ؤق لؤٕجقر طؤىل خوئؤف حلجؤرًا وادؤدًا  ٙٔٓؤ

ًٙ لؤؤؤـ دؤؤؤديٝ  ¢يبؤؤؤٙ سؤؤؤٌؼ ذؿؤؤؤره، يٖؿؤؤؤد  ؤؤؤذا حلن اـٌّؤؤؤل  ؾؤؤؤٙل ؿؤؤؤ  ل اـنؤؤؤحٓح حليهؤؤؤ

ؿؤؤؤٙن ؽؤؤؤِٓـ »ؾؤؤؤٙل:  ¢دذيٌؤؤؤٛ  ؤؤؤـ اـؤؤؤٓ ن وؼؤؤؤ ه لؤؤؤـ إصؤؤؤحٙب اـَؤؤؤرام، حلن اـٌّؤؤؤل 
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ؾٌَُؿ رجؾ   ييِؾ خ ًا ؾط، ؽُ  ديتف اـقؽٙة بع  ّٓف دقـف، ؽٍٙل هلؿ: حلي 

ؿّؤؤؤٜ ـَؤؤؤؿ؟ ؾؤؤؤٙـقا: خؤؤؤ  حلب، ؾؤؤؤٙل: ؽؤؤؤٗين لؤؤؤذٔٚ لؤؤؤع رس، وـؤؤؤئـ ؾؤؤؤدر اهلل طؤؤؤظ حلب 

ًٙ شديدًا، ؽؤٗذا حلٔؤٙ لؤٜ ؽخؤذوين ودرؾؤقين  ٙـّؤٙر،  ؤؿ ذروا ٔنؤٌل ل  ـٓيذ ّل طذا 

ايبؤٙء.. ل اـٌحؤؤر، ؤنؤؤٌل ل اـؤؤريح، ؽؤؤ ت اـرجؤؤؾ ودرؾؤؤقه  ٙـّؤؤٙر، وذروا ٔنؤؤٌف 

ًٙ، ؾٙل ل اـٌحر، ؤنٌف ل اـريح، ؾٙل اهلل طز وجؾ ـف:  ًٙ، ؽَٙن  ػًا سقي ؿـ ؽالٔ

ـف: حلي طٌدي لٙ محُؽ طىل لٙ ؽيُٜ؟ ؾؤٙل: رب خمؤٓتؽ، ؾؤٙل: ؽؤٗين ؾؤد ؼٌؤرت 

، ؽٙهلل طز وجؾ ؾد ؼٌر هلؤذا اإلًٔؤٙن لؤع حلٔؤف وؾؤع ل اـٌَؤر ول اـػؤكأ ٕٔؤف شـؽ

 قصؤؤٓتف  ؤؤذه اـتؤؤل ر ؤؤ  ٓ يَؤؤقن هلؤؤٙ لثٓؤؤؾ ل ؿؤؤؾ اـقصؤؤٙيٙ اـتؤؤل طُِّٙ ؤؤٙ، ووصؤؤؾ 

دٓٝ جقر ٙ وضُِْٙ، ؽٙهلل   يٖاخذه،  ؾ ؼٌر ـفأ ٕٔف طُؤؿ  ٕٔؤف لؤٙ   غ طُِّٙ لـ

ًٙ لّف.  حلوص هبذه اـقصٓٛ ا؛ٙلرة  ٓ خقؽ

 ذا ؿؤؤٙن ايبًؤؤُؿ يٌتًؤؤل وجؤؤف اهلل طؤؤز  ا؛ؤؤقاب:ؽؤؤٗذًا: ايبًؤؤُؿ أن يؤؤٕيت خالصؤؤٛ 

وجؾ ل ؿؾ لٙ يديـ اهلل  ؤف وييتٍؤد ؽٓؤف، ـَّؤف حلخوؤٕ اـنؤقاب، ؽؤال شؤؽ حلن اهلل طؤز 

ر ـؤؤف خوؤؤٕه،  ؤؤؾ ويؤؤٕجره حلجؤؤرًا وادؤؤدًا،  ؤؤذا اـؤؤذي ٔؤؤديـ اهلل  ؤؤف، ؤٌتؤؤل  ؤؤف وجؤؤؾ يًٌؤؤ

دالً  وحل دًا، وخالصٛ ذـؽ: حلٔف خالف إصؾ واـٍٙطدة، حلن اهلل ٓ يٖاخذ اإلًٔٙن 

ًٙ: يبثؤؤؾ  ؤؤذا ااؤؤديٝ اـنؤؤحٓح،  ؤؤذا  طؤؤىل لؤؤٙ حلخوؤؤٕ، و ٔؤؤ  طؤؤىل لؤؤٙ تيِؤؤده، و ٙٔٓؤؤ

 جقاب اـًٖال إول. ؽ ذا  يده؟

ده ذؿؤؤر شؤؤٓخ اإلسؤؤالم رمحؤؤف اهلل ل آؾتهؤؤٙء: ذؿؤؤر حلن اـرجؤؤؾ ؾؤؤد و يؤؤ لداخُؤؤٛ:

يثؤؤٙب طّؤؤؤد دهؤؤؤقره ل لقـؤؤؤد حلو  دطؤؤؤٛ طؤؤىل دًؤؤؤٚ ؾنؤؤؤده ؤٓتؤؤؤف، ؽؤؤؤ  تٍقـؤؤؤقن ل 

 ذـؽ؟

ًٙ  اـمؤؤٓخ: ًٙ، حلٔؤؤؤٜ ؾؤؤؤرحلت سؤؤؤٖآً تهؤؤؤِـ ؽروطؤؤؤ  ؤؤؤذا ـؤؤؤٓس سؤؤؤٖال،  ؤؤؤذا   يٍؤؤؤرحل نٌٔؤؤؤ
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 ؿث ة.

 حلي ٔيؿ. لداخُٛ:

 ؽيُؽ ؾٌزت ؾٌز اـًزٓن. اـمٓخ:

  يف ؾٌزت. لداخُٛ:

 يبٙذا ؾٌزت؟ اـمٓخ:

 طد  غ إول. لداخُٛ:

 ٔيقد  غ إول؟ لداخُٛ:

 ّٔؤؤٙ ؾُّؤؤٙ: سؤؤٖاـؽ إول تهؤؤِـ حلسؤؤئُٛ، ؽؤؤٙـٌرع إول أن حلطدتؤؤف طؤؤظ  اـمؤؤٓخ:

ًؤؤٖال إول حلٔؤؤف:  ؤؤؾ  ؤؤق بؤؤرج لؤؤـ حل ؤؤؾ اـوحلطوٓتؤؤؽ ا؛ؤؤقابأ ٕٔؤؤؽ  ّٓؤؤٜ طؤؤىل 

 ال إول.اـًّٛ وا؛ طٛ وحلسئُٛ ؿث ة جٙءت ل ٌٔس اـًٖ

 صٓٚ. لداخُٛ:

 ٔيؿ؟ اـمٓخ:

 أن  ؾ تريد ... أن؟ لداخُٛ:

 ييّل ل حلشٓٙء حلٜٔ أن ؾٌزت.. اـمٓخ:

 حلي ٔيؿ يٙ شٓخ ٔيؿ. لداخُٛ:

لؤؤؤٙ حلدري  ذا حلٔؤؤؤٜ اسؤؤؤتًّٜٓ طّْؤؤؤٙ ؽْؤؤؤذا شؤؤؤٕٔؽ، ـَؤؤؤـ حلٔؤؤؤٙ شؤؤؤٙطر  ٕٔؤؤؤؽ  اـمؤؤؤٓخ:

  حٙجٛ  غ  ٍٓٛ إسئُٛ.
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حل ؾ اـًّٛ،  ؾ  ذا اطتٍد اطتٍٙدًا ؼ  ٔيؿ، ؾُّٙ: لتك برج اـرجؾ لـ  لداخُٛ:

ًٙ يبؤؤٙ ؿؤؤٙن طُٓؤؤف حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ وـؤؤق ؿؤؤٙن ل ؽؤؤرع  اطتٍؤؤٙد ؿ، و ذا وؾؤؤع ل رء فٙـٌؤؤ

 وادد،  ؾ يوُؼ طُٓف حلٔف لٌتدع؟

 ؤٙه،  ؤذا سؤٖال لْؤؿ، ـَؤـ يَِؤـ حلن يٌْؤؿ جقا ؤف طؤىل وؤقء ا؛ؤقاب  اـمٓخ:

ب ؽٕخوؤؤٕ  ؤؤق ؽؤؤال طؤؤـ اـًؤؤٖال اـًؤؤٙ ؼ، ؽٍّؤؤقل:  ن ؿؤؤٙن ا تًؤؤك وجؤؤف ااؤؤؼ واـنؤؤقا

جيقز حلن يٍٙل:  ٔف ـٓس لـ حل ؾ اـًّٛ وا؛ طٛ  ِجرد حلٔف وؾؤع ل خوؤٕ حلو ـٍّؤؾ 

 ؿ  جٙء ل سٖاـؽ: وؾع ل  دطٛ.

ؿث  ؿ  ييُؿ صؤالب اـيُؤؿ ؽهؤالً طؤـ حل ؤؾ اـيُؤؿ، ؿثؤ  لؤـ اـيُؤ ء يٍيؤقن ل 

 ٓ، ا؛قاب:اارام، وـَـ  ؾ يٍندون اارام؟ دٙشٙ ؿ، ؽْؾ يٕ ِقن  ذـؽ؟ 

ٓ ؽرق  ذًا  ع طٙ  يٍع ل استحالل لٙ درم اهلل  ٙجتْؤٙد  ؤق لؤٕجقر طُٓؤف، حلو  ؤع 

طٙ  نخر وؾع ل  دطٛ دون حلن يٍند ٙ، و ٔؤ  ؾنؤد اـًؤّٛ ؽٕخوٕ ؤٙ، ٓ ؽؤرق  ؤع 

 ذا و ذا، وـذـؽ ؽّحـ ٔمَق أن لـ  ذه اـثقرة اـتل  ؤٙرت ل اـًؤيقديٛ أن 

ؽؤؤْٓؿ لؤؤـ يىؤؤـ  ٕٔؤؤف خؤؤٙـػ حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ ل   ؤؤع حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ حلًٌٔؤؤْؿ، دٓؤؤٝ حلٔؤؤف ضْؤؤر

 يؤؤض ايبًؤؤٙلؾ، ؽٌؤؤدطقه وخرجؤؤقه طؤؤـ حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ، دًؤؤٌْؿ حلن يٍقـؤؤقا:  ٕٔؤؤف حلخوؤؤٕ 

حلوًٓ،  ؤؤؤؿ طُؤؤؤْٓؿ حلن يٍِٓؤؤؤقا ااجؤؤؤؤٛ لؤؤؤـ اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ، ولؤؤؤؤٙ ؿؤؤؤٙن طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤؤُػ 

ًٙ، ؽْذا ـٓس لـ طٙدة حل ؾ اـًّٛ  ًٙ، حللٙ حلن يزيدوا ل اـٌرؾٛ ؽرؾٛ وخالؽ اـنٙـح  ٙٔٓ

 طؤؤٛ حل ؤؤدًا، ـؤؤذـؽ ؽؤؤال جيؤؤقز حلن يٌّؤؤذ لؤؤـ ؾؤؤد بوؤؤئ ل لًؤؤٕـٛ طؤؤىل اـتٌنؤؤٓؾ وا؛

اـًٙ ؼ، سؤقاء ؿٙٔؤٜ حلصؤُٓٛ حلو ؽرطٓؤٛ، ؿٙٔؤٜ طٍديؤٛ حلو ؽٍْٓؤٛ، ٓ جيؤقز حلن يهؤُؾ، 

 و ٔ  ييٙلؾ  ٙـذي  ق حلدًـ. ؼ ه.

و ذا  َـ حل ؾ اـًّٛ لـ  دهؤٙر ذـؤؽ اـمؤخص و ؾٙلؤٛ ااجؤٛ طُٓؤف  لداخُٛ:
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حل ؾ اـًّٛ، ولع ذـؽ حل ك اـرجقع  غ لٙ  ؿ طُٓف لـ ااؼ، ؽٓ  خٙـػ ؽٓف لّْٞ 

 ؽْؾ يٌدع حلو ٓ؟

ًٙ جقا ف لٌْقم،  ذا طٙٔد وحلس ؽَ  اـمٓخ: ع، حللٙ  ذا ؾٙل:   يىْر يل د  ٌَ ُٓ  ذا حليه

وجؤؤف اـنؤؤقاب ؽؤؤٓ  تٍقـؤؤقن:  ؤؤؾ  ؤؤق ييَؤؤس ذـؤؤؽ طُؤؤْٓؿ، و ؤؤق بوؤؤئْؿ  ؤؤدوره، 

 يًٌّؤل حلن ٔيتٍؤد حلّٔؤٙ طُِّؤٙ حلٔؤف اطتٍؤد ؽتٌٍك ايبًٕـٛ لًٕـٛ خالؽٓٛ  ّْٓؿ و ّٓؤف، وٓ

ًٙ، ـًؤؤّٙ ٔحؤؤـ ؿؤؤ  حلشؤؤٙر اـرسؤؤقل  ل ؾٌُؤؤف خؤؤالف لؤؤٙ يٌؤؤقح  ؤؤق  ًُؤؤٙٔف ؽَٓؤؤقن لّٙؽٍؤؤ

دٓؤؤؤّ  حلطُؤؤؤـ ذـؤؤؤؽ  ش ؤؤؤال شؤؤؤٍٍٜ طؤؤؤـ ؾٌُؤؤؤف»طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم ل ااؤؤؤديٝ اـنؤؤؤحٓح: 

ايبػك اـذي وؾع حتٜ ضب سٓػ ايبًُؿ، ؽٍؤٙل: حلشؤْد حلن ٓ  ـؤف  ٓ اهلل، ؽؤ  

ؽؤٕيـ حلٔؤٜ وؾؤقل: ٓ  ـؤف  ٓ اهلل، »وليروؽٛ اـٍنٛ، ؽٍؤٙل طُٓؤف اـًؤالم:   ٙٓه وؾتُف،

ًٙ لـ اـٍتؾ، ؽَٙن ؿاللف طُٓف اـًالم حلن  ؾٙل: يٙ رسقل اهلل، لٙ ؾٙهلٙ  ٓ تٍٓٛ حلو خقؽ

ًٙ  شؾٙل:  ال شٍٍٜ طـ ؾٌُف؟ و ق لػؤك، واـىؤٙ رة تمؤير  ؤال شؤؽ حلٔؤف ؾٙهلؤٙ خقؽؤ

ٓ  ـؤف  ٓ اهلل وحلن محِؤدًا رسؤقل اهلل، ويٍؤقل لـ اـٍتؾ، ؽ   ٙـّٙ  ٙيبًُؿ يمْد حلن 

 ٙـَتؤؤؤٙب و ٙـًؤؤؤّٛ ولؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح، ـَّؤؤؤف حلخوؤؤؤٕ ل لًؤؤؤٕـٛ وحلؾِٓؤؤؤٜ طُٓؤؤؤف 

ـٓس ؿؾ لـ جيٙدل يَقن طىل طُؤؿ،  فااجٛ، و ذا ٍٔقـف  فء لـ اـتحٌظأ ٕٔ

ـَّّٙ ٌٔرتض حلٔف ؽيالً حلؾِٜٓ طُٓف ااجٛ لؤـ طؤٙ  حلو لؤـ طُؤ ء حلؽٙوؤؾ، ـَّؤف لؤٙ 

ًٕ حلو حلخوؤؤٙء طؤؤىل بْؤؤرة لؤؤـ اؾ تّؤؤع هبؤؤٙ ؽحًؤؤٌٓف اهلل، وٓ جيؤؤقز ٔحؤؤـ حلن ًُٔؤؤٚ خوؤؤ

ًٙ ؽؤٓ  يتيُؤؼ  ٙـنؤالح واـوؤالح،  اـنقاب، إلر ل  ذه ايبًٕـٛ اـيُِٓٛ  ق  ٙلؤ

ؽال يَِـ يبًُؿ حلٓ يٍع ل فٙـٌٛ ذطٓٛ، حلي: ٓ د حلن يرتَٚ سٓئٛ حلو خوٓئؤٛ، 

ًٙ، ؽْؤؾ  ذا ر حليّؤٙ رجؤؤالً حلخوؤٕ خوٓئؤٛ لؤٙ، حلو ارتَؤؤٚ وؿؤؾ لّؤٙ خوؤٙء ؿؤ  ٔيُؤؤؿ بٓيؤ

  ً  لٙ ؾُّٙ: طّف ؽٙسؼ، ؾُّٙ طّف: ؽؤٙجر، وآ اـيؤربة  ؤ  يًُؤٚ؟  ؤ  يًُؤٚ، ؿؤذـؽ 
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.ًٙ  ايبًٕـٛ  ٙل

ًٙ ذؿر شٓخ اإلسالم رمحف اهلل تيٙغ ل اؾتهٙء اـقاط ايبًتٍٓؿ  لداخُٛ: صٌي

ؤحؤؤؤؤقه لؤؤؤؤـ ل فٙـٌؤؤؤؤٛ حل ؤؤؤؤؾ ا؛حؤؤؤؤٓؿ: حلن اـرجؤؤؤؤؾ ؾؤؤؤؤد  يؤؤؤؤ ل لّٙسؤؤؤؤٌٛ ؿِقـؤؤؤؤد 

اـٌؤؤدع، ويثؤؤٙب طؤؤىل دًؤؤؤـ ؾنؤؤده وطؤؤدم طُِؤؤؤف  ؤؤٕن ذـؤؤؽ إلؤؤؤر اـؤؤذي ديؤؤه حللؤؤؤر 

 ، ؽ  ؾقـَؿ ل ذـؽ؟¢فٙـػ يبٙ جٙء طـ اهلل ورسقـف 

ٓ شؤؤؽ حلن  ؤؤذا ؿؤؤالم رجؤؤؾ طؤؤٙ  ودًؤؤٌؽ حلن اـٍٙلؤؤؾ  ؤؤق شؤؤٓخ اإلسؤؤالم  اـمؤٓخ:

سٕؾقل ا ـ تِٓٓٛ ،  ق يٍقل: و ق ٓ ييُؿ، ؽْؾ ٍٔقل ـف: اطُؿ ؿؾ رء؟ ـَـ حلٔٙ 

ًٙ لـ لثؾ  ذه ايبقاوع، و ق ييُؿ حل ٙ  ًٙ نخر: جيقز ـًُُِؿ حلن  ي لقوي شٓئ

ًٙ، وٓ  يؤؤ ٙ لؤؤراءاة، و ٔؤؤ   لَُْؤؤٛ، وحل ؤؤٙ ؼؤؤ  لػؤؤوطٛ، ـَّؤؤف ٓ  يؤؤ ٙ تزـٌؤؤ

 ي ٙ ـَل يٌّف طىل طدم ذطٓتْٙ حلو  ذا   يتَِـ حلو يَِّؤف اـقوؤع اـيؤٙم لؤـ 

لؤؤٙ ؾؤؤد يٍؤؤع ل  ؤؤذا إلؤؤر، اؤؤٙ  ذا حلَٔؤؤره ٓ حلن يَّؤؤر حلصؤؤؾ  ؤؤذه اـٌدطؤؤٛ، ؽْؤؤق يَّؤؤر 

يرتتٚ طُٓؤف لًٌؤدة  ؤل حلؿؤرب لؤـ ايبنؤُحٛ اـتؤل  ؤق يٌّؤف طُْٓؤٙ ويؤذؿر اـّؤٙس هبؤٙ، 

ًٙ لؤؤؤؤـ اـٍٙطؤؤؤؤدة اـٌٍْٓؤؤؤؤٛ ايبيروؽؤؤؤؤٛ ـؤؤؤؤدى حل ؤؤؤؤؾ اـيُؤؤؤؤؿ: حلن جُؤؤؤؤٚ  ًٙ أوالؾؤؤؤؤ  ؤؤؤؤذا صٌيؤؤؤؤ

ًٙ  ذا ؿٙٔؤٜ ايبًٌؤدة ايبىّؤقن وؾقطْؤٙ  ايبنُحٛ ؾٌؾ دؽع ايبًٌدة، واـيَس  ٙلؤ

حلؿثر لـ ايبنُحٛ اـتل يّمد ٙ، ؤحـ ٔيُؿ حلن اـٌّل اهلل طُٓف ونـف وسُؿ ؿٙن  ل 

 يؤؤؤ  ؤؤؤٙلع ايبػؤؤؤؿع ؤؤؤؤقادهيؿ، وٓ شؤؤؤؽ حلٔؤؤؤف ؿؤؤؤٙن يٍؤؤؤع ؽْٓؤؤؤٙ لَّؤؤؤرات ؿثؤؤؤ ة 

و ؤؤق ينؤؤظ ل ايبًؤؤجد ااؤؤرام ؿؤؤٙن  ¢وؿثؤؤ ة جؤؤدًا، ولؤؤـ لّؤؤٙ ٓ ييُؤؤؿ حلن اـٌّؤؤل 

و ؤؤق ينؤؤظ،  ¢ْؤؤره يؤؤٖذى وؿؤؤٙن يقوؤؤع اـًؤؤىل واـٍؤؤذى واـّجٙسؤؤٛ ر ؤؤ  طؤؤىل ض

ـَّف ؿٙن  ي ايبجٙـس ـٍٓقم  قاجٚ دطقهتؿ  غ اـتقدٓد ؿ   ؤق ليُؤقم لؤـ 

سؤؤ تف طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم، ـَّؤؤف  غ جٙٔؤؤٚ  ؤؤذا دٓؤؤّ  ؽؤؤتح اهلل ـؤؤف لَؤؤٛ ودخؤؤؾ 
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وصىل ل جؤقف اـَيٌؤٛ، وحلرادت اـًؤٓدة طٙلمؤٛ ريض اهلل تيؤٙغ طّْؤٙ حلن تٍتؤدي 

صظ ل ااجؤر، »يٌٛ، ؾٙل هلٙ طُٓف اـًالم:  ٌّْٓٙ وزوجْٙ ؽتنظ ل جقف اـَ

، شؽٗٔؤؤف لؤؤـ اـَيٌؤؤٛ و ن ؾقلؤؤؽ يبؤؤٙ ؾقؤؤت هبؤؤؿ اـٌٍّؤؤٛ حلخرجؤؤقا ااجؤؤر طؤؤـ اـَيٌؤؤٛ

وـؤؤؤقٓ حلن ؾقلؤؤؤؽ دؤؤؤديثل طْؤؤؤد  ٙـػؤؤؤك هلؤؤؤدلٜ »ؾؤؤؤٙل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم و ّؤؤؤٙ اـمؤؤؤٙ د: 

اـَيٌٛ وـٌّٓتْؤٙ طؤىل حلسؤٙس   ؤرا ٓؿ طُٓؤف اـًؤالم و؛يُؤٜ هلؤٙ  ؤٙ ع لؤع إرضأ 

ًٙ ي ًٙ برجقن لّف ٙ   .شدخُقن لّف و ٙ 

ؽؤؤٗذًا:  ؤؤق طُٓؤؤف اـًؤؤالم تؤؤرك اـَيٌؤؤٛ طؤؤىل اـؤؤٍّص اـؤؤذي جؤؤددت  ّؤؤٙءه اـيؤؤرب ل 

، شـؤؤؤقٓ حلن ؾقلؤؤؤؽ دؤؤؤديثل طْؤؤؤد  ٙـػؤؤؤك هلؤؤؤدلٜ اـَيٌؤؤؤٛ»ا؛ٙ ُٓؤؤؤٛ، يبؤؤؤٙذا؟ ؾؤؤؤٙل: 

ًٙ حلٔؤؤف ـؤؤق رحلوا اـرسؤؤقل طُٓؤؤف  خفؤؤ طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم لؤؤـ اـؤؤذيـ حلسؤؤُِقا دؤؤديث

ًٙ دتؤؤؤك  ٓؤؤؤٜ اهلل ااؤؤؤرام  دلؤؤؤف؟ة ؽؤؤؤٗذًا اـًؤؤؤالم  ؤؤؤدم اـَيٌؤؤؤٛ  ؤؤؤ ٙهة لؤؤؤٙ تؤؤؤرك ـّؤؤؤٙ شؤؤؤٓئ

اـرسقل طُٓف اـًالم ؾد سـ ـّٙ دَِٛ إلؤر  ؤٙيبيروف واـّْؤل طؤـ ايبَّؤر  ِثؤؾ 

  ذه اـَُِٛ اـوٌٓٛ.

ًٙ ؽٓؤؤف لَّؤؤر ؽٓؤؤف محؤؤدث ـَؤؤل ينؤؤُح ؽْؤؤؤق  ؽؤؤٗذا ديؤؤ رجؤؤؾ لمؤؤْدًا حلو لقوؤؤقط

ء طُٓؤف، ؽْؤق ؤٓتؤف ؿؤ  يٖجر طىل ذـؽ، حللٙ حلٔف ٓ ييُؿ حلٔف لَّر ومحؤدث ؽؤال ر

 ؾٙل شٓخ اإلسالم ا ـ تِٓٓٛ رمحف اهلل. حلضـ حلٔؽ حلخذت ا؛قاب وزيٙدة.

 ( 00: 01: 19/ 734) اهلدى والنور / 

 (  00: 16: 27/ 734) اهلدى والنور /
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 ِن اهلجس ٔالتخرٖس ٖهٌٕاُ  

 بعد إقاوٛ احلجٛ

ًِؤُؿ حلن تَؤقن إول ل لقوقع طٍٓدة اـقٓء واـرباء:  ؾ جيؤقز ـُ لداخُٛ:

طٍٓؤؤدة اـؤؤقٓء واـؤؤرباء طّؤؤده ضؤؤٙ رة ؾٌؤؤؾ ييّؤؤل:  ؾٙلؤؤٛ ااجؤؤٛ طؤؤىل اـمؤؤخص أخؤؤر 

 سقاء ؿٙن ؼ  لًُؿ حلو لـ ؼ  حل ؾ اـًّٛ حلو ييّل: لـ ايبّحرؽع  يض ...؟ 

 ذا رؽيٜ لؤـ ؿاللؤؽ اـؤقٓء واـؤرباء، تؤرى يًؤتٍٓؿ اـًؤٖال؟ ٕين حلرى  اـمٓخ:

 ذا رؽيّٙ ؿُِٛ اـقٓء واـرباء؟ حلٔف ٓ يقجد ارتٌٙط يًتٍٓؿ اـًٖال  

 ٓ لٙ يًتٍٓؿ. لداخُٛ:

ًٙ ـًُٖال، ٕن  ٙم سٖاـؽ.  اـمٓخ:  يبٙذا، حلٔٙ  ذًا ـًٜ ؽٙمه

 اـرباء..  ذًا: اـًٖال ؿٕٔف ؿٙن  نًٓٛ خٙصئٛ ٌٔل.. حلٔٙ حلؾند اـرباء  لداخُٛ:

ؿ دطّٙ ٔيٓد اـًٖال، لٙ  ق اـًٖال ؽؤٓ  يتيُؤؼ  ؤٙـرباء  ؤؾ جيؤقز ـًُِؤُ اـمٓخ:

 لٙذا؟ 

 حلن ييّل: حلن يٌدحل لـ شخص ..  لداخُٛ:

 أن ووح.  اـمٓخ:

لؤؤـ اـيِؤؤؾ إصؤؤؾ حلن يٌؤؤدحل لؤؤـ اـيِؤؤؾ ـَؤؤـ لؤؤـ شؤؤخص ييّؤؤل تُؤؤٌس  لداخُؤؤٛ:
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 هبذا اـيِؾ ؾٌؾ  ؾٙلٛ ااجٛ سقاء ؿٙن لـ ؼ  ايبًُِع حلو لـ ؼ  حل ؾ اـًّٛ. 

رى  ؤؤؤل أن ووؤؤؤح اـًؤؤؤٖال، اـؤؤؤرباء يَِؤؤؤـ حلن ٍٔؤؤؤٓؿ لٍٙلْؤؤؤٙ ـٌىؤؤؤٛ حلخؤؤؤ اـمؤؤؤٓخ:

حلووح ـٍُِنقد لـ اـًٖال  يد  ذا اـتقوٓح، ييّؤل:  لؤٙ ايبٍٙصيؤٛ و لؤٙ اهلجؤر، 

 صحٓح  ذا يٙ ترىة دتك حلليض ل اإلجٙ ٛ؟ 

 ايبٍٙصيٛ؟  لداخُٛ:

ٔيؿ، ييّل:  ؾ جيقز ـًُُِؿ حلن يٍٙصع اـَٙؽر وحلن ٓ يتيٙلؾ ليف وحلن  اـمٓخ:

يِؤؤؤؤؤؾ اـٓ يُتؤؤؤؤزم هيجؤؤؤؤره،  ؤؤؤؤؾ جيؤؤؤؤقز ـًُِؤؤؤؤؤُؿ حلن يٍؤؤؤؤٙصع ايبًؤؤؤؤُؿ اـٌٙسؤؤؤؤؤؼ اـؤؤؤؤذي 

  ٙإلسالم وحلن هيجره،  ذا  ق ايبٍنقد  ٙـًٖال حلم رء نخر؟ 

 .. اـتحذير، ييّل: لّف.  لداخُٛ:

 لٙذا؟  اـمٓخ:

 اـتحذير لّف ولـ دطقتف.  لداخُٛ:

اـتحذير لّف،  ذا اـتحذير لّؤف يالزلؤف ايبٍٙصيؤٛ واهلجؤر؟ ؾؤؾ:  ؤىل، حلو  اـمٓخ:

   د لـ تقوٓحف دتك ٔيرف ا؛قاب. يقاصُف  ؿ  ق  ذر لّف؟ ييّل: سٖال ٓ

 ... دتك حلؽْؿ ... لداخُٛ:

 حلؾقل: رجؾ  ذر اـّٙس طـ زيد لـ اـّٙس،  ؾ يقاصُف حلم يٍٙصيف؟  اـمٓخ:

 يٍٙصيف.  لداخُٛ:

صٓؤؤؤٚة  ذًا: يقجؤؤؤد تؤؤؤالزم، ل تؤؤؤالزم  ؤؤؤع إلؤؤؤريـ،  يؤؤؤد  ؤؤؤذا اـتقوؤؤؤٓح  اـمؤؤؤٓخ:

ٔحؤؤؤؤـ لؤؤؤؤـ  اـًؤؤؤؤٖال: إووؤؤؤؤح، حلؾؤؤؤؤقل أن حل َؤؤؤؤـ لؤؤؤؤـ اخلؤؤؤؤقض ل اإلجٙ ؤؤؤؤٛ طؤؤؤؤـ
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 لمَُتّٙ ل  ذا اـزلٙن حلّٔٙ ٔيٙـٞ إلقر  يقاصػ.

لؤؤؤـ اـمؤؤؤٌٙب اـٓؤؤؤقم ايبؤؤؤتحِس إلسؤؤؤاللف وديّؤؤؤف ييؤؤؤٙـٞ  اً ن ؿثؤؤؤ  حلردت حلن حلؾؤؤؤقل: 

 َٛ  يؤؤض ايبًؤؤٙلؾ اـٌٍْٓؤؤٛ اـدؾٍٓؤؤٛ ليٙ؛ؤؤٛ ؾٙلِؤؤٛ طؤؤىل اـيٙصٌؤؤٛ اإلسؤؤاللٓٛ.. ليٙ؛ؤؤ

ػ اـنٙـح، ؽٕٔٙ حلطتٍد حلن ؼ  لٍرؤٛ  ٙـيُؿ ايبًتّد  ٙـَتٙب واـًّٛ ولّْٞ اـًُ

لثؾ  ذا اـًؤٖال، حلي: اـتحؤذير.. ايبٍٙصيؤٛ.. اهلجؤر.. اـؤقٓء.. اـؤرباء..  ؤذه حللؤقر 

 :ًٙ  ٔ  تتيُؼ  ِجتِع  ساللل ؾقي  ٗلَٙٔف حلن  ٍؼ حلوًٓ: لثؾ  ذه إلقر، و ٙٔٓؤ

  ٗلَٙٔف حلن يًتثِر  ِراهتٙ اـٓٙٔيٛ واـّٙوجٛ.

رتن ليؤؤف ايبٍٙصيؤؤٛ واهلجؤؤر ل  ؤؤذا ؽؤؤٙٔن: اـتحؤؤذير ـؤؤٓس لؤؤـ اـيؤؤوري حلن يٍؤؤ

ًٙ ؽؤؤؤٕٙلقر  ؤؤؤذه ؿُْؤؤؤٙ جيؤؤؤٚ حلن  ًٙ اـؤؤؤزلـ، حللؤؤؤٙ دٓؤؤؤّ  يَؤؤؤقن  تِيّؤؤؤٙ  تِيؤؤؤ  سؤؤؤاللٓ

تَقن  تِيٛ، اـٓقم لثالً لثٙل واوح جدًا، ايبًُؿ اـذي ٓ  ٙؽظ طىل اـنالة 

 ع اـرجؾ و ع اـٌَر ترك »اـذي يندق طُٓف ااديٝ اـذي حلوردتف ل سٖاـؽ: 

ًٙ اـتيٌؤؤ  اـنؤؤحٓح  شتؤؤرك اـنؤؤالة ؽٍؤؤد ؿٌؤؤراـنؤؤالة ؽِؤؤـ   ؤؤذا اـرجؤؤؾ ؿؤؤ  ؾُؤؤٜ نٌٔؤؤ

ٔؤؤف ؽٙسؤؤؼ،  ؤؤذا  ن   يَؤؤـ ؿؤؤٙؽرًا لرتؤؤدًا طؤؤـ ديّؤؤف، وٓ  اـػؤؤطل ل دٍؤؤف حلن يٍؤؤٙل: 

يٍؤؤٙل  ٓ لؤؤـ  ؤؤٙب تّيؤؤٓؿ إـٌؤؤٙظ حلٔؤؤف ؼؤؤ  لُتؤؤزم،  ؤؤذا ؽٙسؤؤؼ، صٓؤؤٚة وذاك اـَؤؤٙؽر 

 حلن ٔؤؤتَُؿ طِؤؤـ  ؤؤق حلؽًؤؤؼ لّؤؤف،  ذًا ٔحؤؤـ ٔؤؤتَُؿ طؤؤـ  ؤؤذا  ؤؤؿ ؾؤؤد َٔؤؤقن  حٙجؤؤٛ  غ

 حلؽًؼ لّف و ق اـَٙؽر.

 ؤؤذا ايبًؤؤُؿ اـتؤؤٙرك ـُنؤؤالة اخلؤؤٙرج طؤؤـ صٙطؤؤٛ اهلل ؽْٓؤؤٙ، وـؤؤذـؽ يًؤؤتحؼ اسؤؤؿ 

ًٙ لٍٙصيتؤف  ؤذا  اـٌٙسؼ، ـق حلّٔٙ دذرٔٙ اـّٙس لّف ور وّٙ لع اـتحذير لّف لٙ ؾُٜ نٌٔ

ٙظ اـتحذير و ذه ايبٍٙصيٛ و ذا اهلجر ٓ يثِر اـثِرة ايبرجقة لؤـ ؿؤؾ  ؤذه إـٌؤ

اـثال ٛ: اـتحذير.. ايبٍٙصيٛ.. اهلجر، يبٙذا؟ ٕٔؤؽ  ن حلٔؤٜ ؾٙصيتؤف وجؤد طػؤات 
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ًٙ لّؤؤف وـؤؤٓس  لؤؤـ حللثٙـؤؤؽ يقاصؤؤُقٔف، وـؤؤذـؽ سؤؤتّيَس اـٍهؤؤٓٛ ؽتنؤؤٌح حلٔؤؤٜ لٍٙصيؤؤ

ًٙ لّؽ، ودّٓئذٍ ِ لٙ ؽٙلدة لٍٙصيتؽ  يٙه؟ة   ق لٍٙصي

اـًؤقريٛ تٍؤقل: ؾ سقري وـف لثؾ حلو لثٓؾ ـف  ّٙ، ـَؤـ اـيٌؤٙرة ثَ َِ رين  ِ ؿ  ذَ  ذا يُ 

ًٙ ـُنؤؤالة تؤؤٙب  غ اهلل وحلٔؤؤٙب، وٕول لؤؤرة يؤؤذ ٚ  غ   ًٙ تٙرؿؤؤ  ؤؤؿ زطِؤؤقا حلن ؽٙسؤؤٍ

ًٙ ؽٍٓؤؤقل: حلٔؤؤٜ لُ  ؤؤ ايبًؤؤجد ـٓنؤؤظ ؽٓجؤؤده لًٍُؤؤ ًٙ  ؤؤذا َ  ًَ ر وحلٔؤؤٙ لٌوؤؤؾ، لٌْؤؤقم صٌيؤؤ

 ايبثٙل.

صٓؤؤؤؤٚة ؿؤؤؤؤذـؽ ـًؤؤؤؤٙن دؤؤؤؤٙل  ؤؤؤؤذا اـٌٙسؤؤؤؤؼ اـٓؤؤؤؤقم اـتؤؤؤؤٙرك ـُنؤؤؤؤالة  ذا حلردت حلٔؤؤؤؤٜ 

لّف.. ٓ يٌٙيل  ؽ، يٍقل ـًٙن دٙـف: حلٜٔ لًؤَر وحلٔؤٙ   جره.. لٍٙصيتف.. اـتحذير

 لٌوؾ، حلٜٔ لٍٙصع وحلٔٙ حلؾوع لّؽ وحل يد طّؽ و َذا.

خالصؤٛ  ؤذا اـَؤالم: حلن لٌؤدحل ايبٍٙصيؤؤٛ اـٓؤقم واهلجؤر ؼؤ  واردأ ّٕٔؤٙ ل زلؤؤـ 

ويػ ايبًُِع، و ذه اـرا وٛ اـتل يؤر وْؿ اإلسؤالم اـنؤحٓح ايبتِثؤؾ ل ؾقـؤف 

لثؤؾ ايبؤٖلّع ل تؤقادد ؿ وتؤرامحْؿ ؿِثؤؾ »ديٝ اـنحٓح: طُٓف اـًالم ل اا

 شا؛ًؤؤد اـقادؤؤد،  ذا اشؤؤتَك لّؤؤف طهؤؤق تؤؤداطك ـؤؤف سؤؤٙلر ا؛ًؤؤد  ؤؤٙاِك واـًؤؤْر

ايبًؤؤُِقن اـٓؤؤقم ـًٓؤؤقا ؿؤؤذـؽ، وـؤؤذـؽ ؽُؤؤٓس طّؤؤدٔٙ اـٓؤؤقم وسؤؤُٓٛ يًٌّؤؤل آطؤؤت د 

آطؤؤت د طؤؤىل ؾقـؤؤف ر اـٓؤؤقم  ٓ ل ثَؤؤ يْ ٌَ ع وايبُ ز  قَ شؤؤِؾ  ؤؤذا اـتٌؤؤرق ايبُؤؤ  طُْٓؤؤٙ ل َ   

َل ﴿طز وجؾ:  تِل  ِؤ ـ  ِٛ َوَجِٙدهْلُْؿ  ِؤٙ َّ ًَ  اْاَ
ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَى َِ َْ

َؽ  ِْٙاِ اْدُع  َِغ َسٌِِٓؾ َر  

ـُ  ًَ   ذه  ل اـقسُٓٛ اـتل يًٌّل أن حلن ٔيتِد طُْٓٙ. [125]النحل:﴾حَلْد

ًٙ طؤؤـ اـٍٓؤؤٙم  ؤؤٌيض لؤؤٙ ؽؤؤرض اهلل طؤؤىل  ًٙ ليروؤؤ ًٙ ؽٙسؤؤٍ ايبًؤؤُؿ ؽؤؤٗذا رحليّؤؤٙ شخنؤؤ

ًٙ حلو حلشخٙصؤؤ  ؤؤؿ ٓ ًٔؤؤتوٓع حلن  ًٙ ؽّيىؤؤف ؤؤؤذؿره ؤرتؽؤؤؼ  ؤؤف، ؿؤؤذـؽ  ذا رحليّؤؤٙ شخنؤؤ
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 ؤؤؿ ؽًؤؤٙقأ ٕ ؤؤؿ ٌٔؤؤرتض حلن  ؤؤٙؽىقن طؤؤىل اـٌؤؤرالض ايبيروؽؤؤٛ ؽروؤؤٓتْٙ  ٍٔؤؤقل 

ٔؤف لؤـ ايبيُؤقم لؤـ  ووجقهبٙ طّد ايبًُِع ؿٙؽٛ، حلي:  ل لؤـ اـًٍؤؿ اـؤذي يٍؤٙل 

ِثؤؤؾ  ؤؤذه اـٌؤؤرالض ٓ بُؤؤقن هبؤؤٙ اـؤؤديـ  ٙـيؤؤورة، ؽٍؤؤد ٔجؤؤد حلشؤؤخٙص يٍقلؤؤقن  

 حٓؤؤؤٝ حلن لثؤؤؤٙ رهتؿ طؤؤؤىل  ؤؤؤذه اـٌؤؤؤرالض حتؤؤؤقل  ّّٓؤؤؤٙ و ؤؤؤع  صؤؤؤالق ؿُِؤؤؤٛ اـًٌؤؤؤؤؼ 

 طُْٓؿ،  ٙم؟

صٓؤؤؤؤؤٚة وـَؤؤؤؤؤـ لؤؤؤؤؤع ذـؤؤؤؤؤؽ يَِؤؤؤؤؤـ حلن يَؤؤؤؤؤقن ل  ؤؤؤؤؤٖٓء أحؤؤؤؤؤراف طؤؤؤؤؤـ اـيٍٓؤؤؤؤؤدة 

 ٙ ءاـنؤؤحٓحٛ ل لَؤؤٙن لؤؤٙ حلو طٍٙلؤؤد ؿثؤؤ ة اَؤؤـ  ؤؤذا، ؿؤؤٙـٌرق اـتؤؤل ًٔؤؤِع حلسؤؤ 

رق واـتؤؤؤؤٙريخ وٓ ٔجؤؤؤؤد هلؤؤؤؤٙ ذؿؤؤؤؤرًا ؿٕسؤؤؤؤ ء ل طقؤؤؤؤٔٙ اـٓؤؤؤؤقم لًؤؤؤؤجُٛ ل ؿتؤؤؤؤٚ اـٌؤؤؤؤ

ااؤؤؤٙض ـَؤؤؤـ ٔجؤؤؤد هلؤؤؤٙ حل ؤؤؤرًا ل واؾؤؤؤع ؿثؤؤؤ  لؤؤؤـ ا؛ طؤؤؤٙت اإلسؤؤؤاللٓٛ حلو إؽؤؤؤراد 

ايبًؤؤُِٛ، ايبيتزـؤؤٛ لؤؤثالً.. ا؛ربيؤؤٛ.. اـٍدريؤؤٛ.. اخلؤؤقارج..  غ نخؤؤره،  ؤؤذه اـٌؤؤرق 

د ؿؤؤؤؤٙن يقجؤؤؤؤد ؽْٓؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤـ أحؤؤؤؤرف طؤؤؤؤـ اـًؤؤؤؤّٛ ل اـيٍٓؤؤؤؤدة لؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤق ليتؤؤؤؤرب لؤؤؤؤـ اـيٌؤؤؤؤٙ

اـنٙاع، لع ذـؽ ؽْؤق لؤـ اـهؤٙـع لثؤؾ طِؤر  ؤـ طٌٓؤد ايبيتؤزيل  ؤذا ييؤب  ؤف 

ايبثؤؤؾ ل صؤؤالدف وتٍؤؤقاه وـَّؤؤف ؿؤؤٙن  ِؤؤؾ لؤؤذ ٚ آطتؤؤزال، ؽْؤؤذا ٓ يٍؤؤٙل طّؤؤف 

 ٔف وٙل طـ اـيٍٓدة اـنحٓحٛ. ؽٙسؼ ـَـ يٍٙل طّف 

و ذا اـّقع اـٓقم ـف وجؤقد ل إرض ايبًؤُِٛ، و ن ؿؤٙن ـؤٓس  ّؤٙك صٙلٌؤٛ حلو 

ٙطٛ يٍقـقن ٔحـ ليتزـؤٛ، حلٔؤٙ   حلسؤِع  ٓ  رجؤؾ وادؤد ييُّْؤٙ س ؤٛ ل  ؤذا ب

اـٌُد حللٙم اـّٙس يٍقل حلٔٙ: ليتزيل، يٍقهلٙ سادٛ: حلٔٙ ليتزيل، وؽيالً  ق ليتزيل 

 وحلوؾ لـ ذـؽ، وـًّٙ أن ل صدده.

ًٙ جيٚ حلن ٔرتؽؼ هبؿ وحلن ٍٔٓؿ ااجٛ طُْٓؿ  ؽٙـمٙ د: لثؾ  ٖٓء اـهٙـع حليه

، ولؤؤؤؤـ حلؾؤؤؤؤقال اـًؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤٙـح وإلِؤؤؤؤٛ ¢تؤؤؤؤٙب اهلل، ولؤؤؤؤـ سؤؤؤؤّٛ رسؤؤؤؤقل اهلل لؤؤؤؤـ ؿ
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ايبجتْؤؤديـ،  َؤؤذا جيؤؤٚ حلن يَؤؤقن لقؾٌّؤؤٙ لؤؤـ ايبّحؤؤرؽع طؤؤـ اإلسؤؤالم  لؤؤٙ طِؤؤالً 

و لؤؤؤٙ ؽَؤؤؤرًا، ـؤؤؤريث  يتٍؤؤؤقى ايبًؤؤؤُِقن وينؤؤؤ  هلؤؤؤؿ صؤؤؤقـٛ ودوـؤؤؤٛ، ؽحّٓئؤؤؤٍذ  ؤؤؤٖٓء 

حلو وؤالل دؤع  دّٓ  يًٌُقن اإلسؤالم اـنؤحٓح  ؤؿ ٓ يرتؤدطقن طؤ   ؤؿ لؤـ ؽًؤؼ

ذاك هلؤؤؿ دَؤؤؿ نخؤؤر،  ؤؤذا ااَؤؤؿ ٓ يتيُؤؤؼ  ٌؤؤرد لؤؤـ حلؽؤؤراد ايبًؤؤُِع اـنؤؤٙاع، 

ًٙ  ن شؤٙء اهلل، ـيؤظ حلجٌتؤؽ  و ٔ  يتيُؼ  ٙاٙؿؿ ايبًُؿ و ذا طًك حلن يَقن ؾريٌؤ

 طـ سٖاـؽ؟ 

 ٔيؿ، تتِٛ لٙذا.. ؿذـؽ ؼ  ايبًُِع؟ لداخُٛ:

 ٔيؿ، ؿذـؽ  ال شؽ.  اـمٓخ:

 ّنٙرى  غ نخره. اـْٓقد واـ لداخُٛ:

اـٓؤؤؤقم لؤؤؤع إسؤؤؤػ يؤؤؤٙ حلخؤؤؤل ووؤؤؤع ايبًؤؤؤُِع ووؤؤؤع خوؤؤؤ  جؤؤؤدًا، اـٓؤؤؤقم  اـمؤؤؤٓخ:

اـّنٙرى  ؾ واـْٓقد  ؾ وايبجؤقس ييٓمؤقن ل اـؤقصـ اإلسؤاللل  ٙسؤؿ لؤقاصّع 

وٓ يٌؤؤؤؤرق ااَؤؤؤؤؿ ااؤؤؤؤٙؿؿ  ؤؤؤؤع لًؤؤؤؤُؿ و ؤؤؤؤع ؼؤؤؤؤ  لًؤؤؤؤُؿ، وؿُْؤؤؤؤؿ يمؤؤؤؤُِْؿ ؿُِؤؤؤؤٛ 

ُؾ ايبُْ ﴿لقاصـ، ور ّٙ طز وجؾ يٍقل:  ٙيبُْْجِرِلَع حَلَؽَّْجيَؤ َع ؿَؤ ِِ ُِ ْؿ َؿْٓؤَػ *  ًْؤ َُؤ ـَ  ٙ لَؤ

قنَ  ُِ َُ ـذـؽ  ذا ايبجتِع اـذي  ُغ  ف اـًٌٙد  غ  ذه ايبرتٌٛ  [35 - 36 ]القلم﴾حَتْ

ٓ جيؤؤؤقز ـٌؤؤؤرد لؤؤؤـ حلؽؤؤؤراد ايبًؤؤؤُِع اـنؤؤؤٙاع اـيؤؤؤٙلُع  يُِْؤؤؤؿ حلن جيؤؤؤٙهبقا  ؤؤؤذا 

يَِـ حلن تٍْر و ؤل  ايبجتِع  ٍقة سٓرتاجع  يد ٙ اـٍٍْرى، و ٔ   ٙـٍقة اـتل ٓ

 ؾقة ااجٛ واـٌٓٙن، ؼ ه. 

 ؿذـؽ تتِٛ يٙ شٓخ، ييّل: شٌٍٛ ايبًُؿ طُٓف ؾٌؾ ييّل  ؾٙلٛ.  لداخُٛ:

ِٛ ﴿ ؤؤق  ؤؤذا ؿؤؤؾ  ؤؤذا.. ييّؤؤل:  اـمؤؤٓخ: ِٛ َوايبَْْقِطَىؤؤ ؤؤ َِ َْ
ؤؤَؽ  ِْٙاِ ٌِِٓؾ َر   اْدُع  َِغ َسؤؤ
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 ِٛ َّ ؤؤ ًَ سؤؤٌٛ: ؿثؤؤ  لؤؤـ  خقأّؤؤٙ  ؤؤق  ؤؤذا ليّؤؤٙه، وحلٔؤؤٙ حلؾؤؤقل هبؤؤذه ايبّٙ [125]النحررل:﴾اْاَ

ايبتحًِؤؤؤؤؤؤع ـ سؤؤؤؤؤؤالم اـنؤؤؤؤؤؤحٓح يّىؤؤؤؤؤؤرون  غ ايبًؤؤؤؤؤؤُِع أخؤؤؤؤؤؤريـ ايبّحؤؤؤؤؤؤرؽع 

 جُْْؿ طـ اـَتٙب واـًّٛ ٔىرة ازدراء وادتٍٙر ودٍؤد و ًؤض دؽؤع، لؤثالً: ؿثؤ  

لؤؤـ ايبمؤؤٙيخ جيٓؤؤزون آسؤؤتًٙ ٛ  ٕٙوـٓؤؤٙء واـنؤؤٙاع، جيٓؤؤزون لؤؤٙ دون ذـؤؤؽ لؤؤـ 

ٙيبع، جيٓؤؤزون اـؤؤؤرتدد  غ ؾٌؤؤؤقر ؿ واـتؤؤؤربك  ؤؤٙب حلوغ اـتقسؤؤؤؾ هبؤؤؤؿ دون رب اـيؤؤؤ

  ٙإلتٓٙن  ـْٓؿ و غ نخره.

وصّػ نخر  رلقن اتٌٙع اـَتٙب واـًّٛ  حجٛ حلن اـيٙلٛ ٓ يٌِْقن اـَتٙب 

واـًؤؤّٛ، ويقجٌؤؤقن طُؤؤْٓؿ اـتٍُٓؤؤد، ؽَٓؤؤقن لقؾؤؤػ أخؤؤريـ اـؤؤذيـ  ؤؤؿ ليّؤؤٙ طؤؤىل 

ـؤؤًٌض اـمؤؤديد اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ ولؤؤّْٞ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح ليؤؤٙداة  ؤؤٖٓء و ًهؤؤْؿ ا

ٔف ٓ يَِـ حلن يُتٍل  ذا لع  ذا،  ذا خوٕ، حلٔٙ حلؾقل:  ؤٖٓء.. وٓ حلتؤقرع   حٓٝ 

لؤؤؤؤـ حلن حلسؤؤؤؤِْٓؿ  ٙسؤؤؤؤِْؿ  ؤؤؤؤٖٓء وؤؤؤؤٙـقن طؤؤؤؤـ ااؤؤؤؤؼ وٓ  شؤؤؤؤَٙل ل  صؤؤؤؤالق  ؤؤؤؤذا 

ًٙ دع حلؾقل   ؿ وٙـقن طـ ااؼ، ؽٗن اهلل طز وجؾ حلصُؼ طىل ٌٔٓف  اـتيٌ   ساللٓ

ٓ  ﴿ٔؤؤؤؤزول اـؤؤؤؤقدل طُٓؤؤؤؤف يٍؤؤؤؤقل: طُٓؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤالم حلٔؤؤؤؤف دٓؤؤؤؤّ  ؿؤؤؤؤٙن ؾٌؤؤؤؤؾ  ٙ َدَك َوؤؤؤؤ َوَوَجؤؤؤؤ

َدى َْؤ ؽؤٗذًا:  ؤٖٓء اـؤذيـ بؤٙـٌقن اـَتؤٙب واـًؤّٛ ؽْؤؿ  ؤال شؤؽ  ؤؿ  [6]الضحى:﴾َؽ

وٙـقن، حلردت حلن حلؾقل: لٙ دالقا ؿذـؽ ؽْؤؿ لؤرى جيؤٚ حلن ٔمؤٌؼ طُؤْٓؿ، وحلن 

ؤؤؤؤ ﴿ٔيؤؤؤؤٙلُْؿ  ؤؤؤؤٙـرؽؼ ؤؤؤؤؤدطق ؿ ؿؤؤؤؤ  جؤؤؤؤٙء ل أيؤؤؤؤٛ اـًؤؤؤؤٙ ٍٛ:  ٌِِٓؾ َر   َؽ اْدُع  َِغ َسؤؤؤؤ

ـُ  ًَ تِل ِ َل حَلْد ـ   َوَجِٙدهْلُْؿ  ِٙ
ِٛ َّ ًَ  اْاَ
ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَى َِ َْ

 .[125]النحل:﴾ ِْٙاِ

وٓ ٔؤؤؤؤزال ل  ؤؤؤؤذا ايبقؾؤؤؤؤػ دتؤؤؤؤك يتٌؤؤؤؤع ـّؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤـ حلدؤؤؤؤد ؿ حلٔؤؤؤؤف لَؤؤؤؤٙ ر وجيحؤؤؤؤد 

ًٙ دّٓذاك يٕيت  ّؤٙ ؾؤقل ر ّؤٙ طؤز وجؤؾ:  ااٍٙلؼ، وحلن اـرؽؼ واـُع ليف ٓ يٌٓد شٓئ

ـِ اْ؛َ ﴿   ٙت اـًٖال اـذي  يده.  [144]األعراف:﴾ِٙ ُِعَ َوحَلْطِرْض َط
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ًٙ  لداخُٛ: حلؾند يٙ شٓخ أن دتك ّٔتٍؤؾ  غ اـًؤٖال اـثؤٙينأ ٕٔؤف لٌّنؤؾ  ٙلؤ

 ًٙ طـ إول،  ؾ  ؤذا  ٙـًّؤٌٛ ـُج طؤٛ ؿَؤؾ حلم ؽؤردًا ؽؤردًا،  ذا  ؤؿ تٌؤع حل ؤؿ بٓيؤ

َؤؤقن  ؤؤذا اـتوٌٓؤؤؤؼ بٙطؤؤٛ حلو صٙلٌؤؤٛ حلو ؿؤؤذا لَؤؤٙ ريـ،  ؤؤؾ  ذا ؾٙ ُؤؤٜ ؽؤؤردًا ؽؤؤردًا، ي

 طىل لًتقى اـٌرد؟ 

ٓ، لٙ يوٌؼ طىل ا؛ طٛ ٓ يوٌؼ طىل اـٌؤرد، ٔحؤـ ٍٔؤقل لؤثالً:  يؤض  اـمٓخ:

إدؤؤزاب ايبقجؤؤقدة اـٓؤؤقم طؤؤىل إرض اإلسؤؤاللٓٛ لؤؤع إسؤؤػ ٓ شؤؤؽ حلن ٔىٙلْؤؤٙ 

وؾٙٔق ٙ ؿٙؽر، ؿحزب اـٌيٝ لثالً واازب اـمٓقطل، ٓ شؽ حلن  ؤذه اـؤّىؿ  ؤل 

ًٙ ؽْق ؿٙؽر، ـَّّٙ ٔحـ ٔيرف لؤـ دٓؤٝ اـقاؾؤع ؿٙؽرة، وحلن لـ  يتٌّك  ذا اـّىٙم ديّ

ل ؿثؤؤ  لؤؤـ اـؤؤٌالد اإلسؤؤاللٓٛ خٙصؤؤٛ سؤؤقريٙ لؤؤثالً، حلن ؿثؤؤ ًا اؤؤـ ؿؤؤٙٔقا يّتِؤؤقن  غ 

قن وؿؤؤٙٔقا ينؤؤقلقن و ؤؤٙؽىقن طؤؤىل اـٌؤؤرالض محٙؽىؤؤٛ ؿٙلُؤؤٛ، ُ  َنؤؤ اـٌيؤؤٝ ؿؤؤٙٔقا يُ 

ااؤؤؤزب ؾؤؤؤٙـقا و ؤؤؤؿ لٌوُؤؤؤقن ل  روا لؤؤؤـ آٔؤؤؤت ء يبثؤؤؤؾ  ؤؤؤذاذ  روا وَدؤؤؤ ؿِؤؤؤ ؽؤؤؤٗذا لؤؤؤٙ ذُ 

ؾقهلؿ: وـَّّٙ ٌْٔؿ حل ؿ ٓ يتٌّقن اـٌيٝ  ديؾ اإلسالمأ ٕ ؿ يٍقـؤقن: يؤٙ حلخؤلة 

ًٙ ل  لٙذا ٌٔيؾ ٔريد حلن ٔيؤٓش، ؽِثؤؾ  ؤذا ؿِثؤؾ حلي ؽٙسؤؼ نخؤر يرتَؤٚ حللؤرًا محرلؤ

 سٌٓؾ اـيٓش.. ل سٌٓؾ حتنٓؾ اـرزق.

ؿثؤؤؤ  لؤؤؤـ ايبًؤؤؤُِع اـٓؤؤؤقم ولؤؤؤٙ حلؿثؤؤؤر اـنؤؤؤّٙلع وايبْؤؤؤـ واـتجؤؤؤٙرة اـتؤؤؤل يتيٙصٙ ؤؤؤٙ 

رهتؿ وؾُؤٜ هلؤؿ  ؤذا دؤرام و ؤذا دؤرام، يٍؤقل ـؤؽ: يؤٙ ؿ ؤ وؽْٓٙ محرلٙت، ؽؤٗذا لؤٙ ذَ 

حلخؤؤلة لؤؤٙذا ٌٔيؤؤؾ، واـوٓؤؤٚ لؤؤّْؿ يٍؤؤقل ـؤؤؽ: واهلل حلٔؤؤٙ حلؽَؤؤر حلن حلدنؤؤؾ طؤؤىل رء 

حلستِر ؽؤٓ  حلٔؤٙ ؽٓؤف و َؤذا،  ؤذا  طِؾ نخر يَقن ييّل: لػوع  غ دع يتٓن يل

 ّىٙم ولـ يتٌّك اـّىٙم طٍٓدًة.اـجيقز تٌَ  ؿ ؿ  ٌَٔر ؿُف يدل حلن  ٖٓء ٓ 

ـؤؤؤذـؽ ؽٍؤؤؤد يقجؤؤؤد حلؽؤؤؤراد ل لثؤؤؤؾ  ؤؤؤذه إدؤؤؤزاب  ؤؤؤؿ ؽيؤؤؤالً ؿٌؤؤؤٙرأ ٕ ؤؤؤؿ تٌّؤؤؤقا 
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ٔىؤؤٙلْؿ  ؤؤديؾ اإلسؤؤالم، ويقجؤؤد ؽؤؤْٓؿ حلؽؤؤراد ـًٓؤؤقا ؿؤؤذـؽ، و ٔؤؤ  ؿؤؤ  ض ؤؤٜ لؤؤثالً 

ًٙ حلٔف يتخذ ذـؽ وسُٓٛ ـُيٓش، ٓ حلطّل: حلن  ذه وسُٓٛ جٙلزة ـَـ حل طّل: حلٔف لٙ نٌٔ

ًٙ وؽَؤؤرًا ؽؤؤال جيؤؤقز حلن ييٙلؤؤؾ ؿؤؤ  ييٙلؤؤؾ اـّىؤؤٙم ًٌٔؤؤف  دام حلٔؤؤف ٓ يتٌّؤؤٙه طٍٓؤؤدة ؤىٙلؤؤ

 ولـ يتٌّٙه طـ طٍٓدة.

 (  00: 11: 32/ 735) اهلدى والنور /

 (  00: 18: 32/ 735) اهلدى والنور /

 (  00: 32: 30/ 735) اهلدى والنور /
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 ضٕابط التبدٖع

حل ؤؤؾ اـًؤؤّٛ ويًؤؤ  طؤؤىل لّْجْؤؤٙ، وطؤؤرف  دؽٙطؤؤف ايبٍُؤؤل: رجؤؤؾ حلصؤؤقـف حلصؤؤقل 

ًٙ  يض إخوٙء ايبّْجٓٛأ ؽْؤؾ  ؤذر  طّْٙ، وخدلتف يبّْجْؿ، وتندر لّف حلدٓٙٔ

 لّف  مخنف حلم  تٌٓع حلخوٙلف؟

 إخرى وـًٜٓ إوغ. اـمٓخ:

 ( 00:  36:  08/ 751) اهلدى والنور/
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 حهي قٕه وَ ٖكٕه ضمف٘ 

 العكٗدٚ إخٕاٌ٘ املٍّج

لؤؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤؤدى اسؤؤؤؤؤتٍٙلٛ ؾؤؤؤؤؤقل: ؽؤؤؤؤؤالن سؤؤؤؤؤٌُل اـيٍٓؤؤؤؤؤدة وـَّؤؤؤؤؤف طؤؤؤؤؤىل لؤؤؤؤؤّْٞ  ايبٍُؤؤؤؤؤل:

اإلخؤقان، ؽْؤؤؾ ايبؤؤّْٞ ـؤؤٓس لؤؤـ اـيٍٓؤؤدة؟ و ؤؾ طْؤؤد  ؤؤذا اـتًٍؤؤٓؿ طّؤؤد اـًؤؤُػ حلو 

 وجد رجؾ سٌُل ايبيتٍد وـٓس  ًٌُل ايبّْٞ؟

ًٙ، ـَؤؤـ سؤؤَٓقن  اـمؤؤٓخ: ًٙ سؤؤٌُٓ ٓ يٌرتؾؤؤٙن يؤؤٙ حلخؤؤل، وٓ يَِؤؤـ حلن يَؤؤقن  خقأٓؤؤ

 ًٙ ًٙ ل  يٍض و خقأٓ ًٙ ل  يؤض، حللؤٙ حلن  سٌُٓ ًٙ ل  يض وسٌُٓ ل  يض، حلو  خقأٓ

ًٙ طؤؤؤؤىل لؤؤؤؤٙ ؿؤؤؤؤٙن طُٓؤؤؤؤف حلصؤؤؤؤحٙب اـرسؤؤؤؤقل طُٓؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤالم لثؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤذا حللؤؤؤؤر  يَؤؤؤؤقن سؤؤؤؤٌُٓ

لًؤؤؤتحٓؾ ا؛ِؤؤؤع  ٓؤؤؤّْ ، اإلخؤؤؤقان ايبًؤؤؤُِقن دطؤؤؤٙة، صٓؤؤؤٚ  ذا لؤؤؤٙذا يؤؤؤدطقن،  ؤؤؤؾ 

ًٙ،  ؤؾ  ؤق يؤدطق ًٙ سؤٌُٓ  يدطقن  غ دطقة اـًُػ اـنٙـح، ييّؤل  ذا تنؤقرٔٙ  خقأٓؤ

ًٙ، ـَؤؤـ ل جٙٔؤؤٚ يَؤؤقن  ا؛ؤؤقاب: غ اـؤؤدطقة اـًؤؤٌُٓٛ؟  ٓ، ؽؤؤٗذًا  ؤؤذا ـؤؤٓس سؤؤٌُٓ

 ؿذـؽ، ول جٙٔٚ نخر يَقن ـٓس ؿذـؽ.

 ايبٍُل: لٙ  ق اـٌرق؟

 اتنُٜ  َؿ طىل اـتٌُقن. لداخُٛ:

 نه. اـمٓخ:

 ايبٍُل: سٕـتؽ.
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  يف. اـمٓخ:

ٌل ايبٍُؤؤؤؤؤل: ؽٍُؤؤؤؤؤٜ يل: ٓ هيِّؤؤؤؤؤؽ حلوـئؤؤؤؤؤؽ اـؤؤؤؤؤذيـ يٌٍُؤؤؤؤؤقن  ؤؤؤؤؤع ايبؤؤؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤؤؤُ

 اإلخقاين.

  ي واهلل. اـمٓخ:

 ايبٍُل: ؽال صٙروا سٌُٓع وٓ صٙروا  خقأٓع.

  ق ؿذـؽ،  ف اهلل حلؿرب. اـمٓخ:

 ( 00:  47:  43/ 751) اهلدى والنور/
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 ُ اجلىاعات غري الطمفٗٛإحهي وَ ٖكٕه  

 أخطس عمٜ األوٛ وَ الّٕٗد 

لٓٛ ايبيؤؤٙسة ؼؤؤ  ايبٍُؤؤل: لؤؤٙ لؤؤدى اسؤؤتٍٙلٛ ؾؤؤقل اـٍٙلؤؤؾ  ن ا؛ طؤؤٙت اإلسؤؤال

ا؛ طؤؤؤٛ اـًؤؤؤٌُٓٛ  ّؤؤؤٙ ؾؤؤؤٙل ا؛ طؤؤؤٛ إم،  ؤؤؤع ؾقسؤؤؤع اـًؤؤؤٌُٓٛ، حلشؤؤؤد خوؤؤؤرًا طؤؤؤىل 

ًٙ طؤىل ؾؤقل  ؤذه  اإلسالم لـ اـْٓقد واـّنٙرى ؿج طٛ اإلخؤقان ايبًؤُِع، ؾٓٙسؤ

 اـَُِٛ لـ ا ـ تِٓٓٛ دقل اـراؽهٛ؟

حؤؤزب ٓ لؤؤٙ حلطتٍؤؤد  ٓ حلن  ؤؤذا ٔؤؤقع جديؤؤد لؤؤـ اـًُؤؤق ؤؤؤقع جديؤؤد لؤؤـ اـت اـمؤؤٓخ:

واـتٌٙؼض واـتدا ر ل ؿؾ ا؛ طٙت اإلساللٓٛ ؽْٓٙ خ ، ؽْٓٙ ذ،  ااَؿ طىل 

ا؛ طؤؤٙت يؤؤٙ  خقأّؤؤٙ ؿؤؤٙاَؿ طؤؤىل إؽؤؤراد، ااَؤؤؿ طؤؤىل ا؛ طؤؤٙت يؤؤٙ  خقأّؤؤٙ 

ؿؤؤؤٙاَؿ طؤؤؤىل إؽؤؤؤراد، ؽؤؤؤال يقجؤؤؤد  ّؤؤؤٙك ؽؤؤؤرد لًؤؤؤُؿ بؤؤؤع خنؤؤؤٙل اـَؤؤؤ ل ؿُْؤؤؤٙ، 

الدؤؤف حلؿثؤؤر لؤؤـ صؤؤالدف، و ٔؤؤ   يؤؤض دون  يؤؤض، صؤؤالدف حلؿثؤؤر لؤؤـ صالدؤؤف، حلو ص

ؽحتؤؤؤؤك ل  ؤؤؤؤذه اـنؤؤؤؤقرة إخؤؤؤؤرى صالدؤؤؤؤف حلؿثؤؤؤؤر لؤؤؤؤـ صؤؤؤؤالدف لؤؤؤؤٙ يًٌّؤؤؤؤل حلن َّٔؤؤؤؤر 

اـنؤؤالح اـؤؤذي صؤؤدر لّؤؤف، ؽؤؤٙإلخقان ايبًؤؤُِقن ودؤؤزب اـتحريؤؤر وبٙطؤؤٛ اـتٌُٓؤؤغ 

ًٙ  يؤد طؤـ اإلسؤالم  لؤٙ جْؤالً و لؤٙ  ؤٙ الً، وـؤذـؽ  ؤذه  ؽْٓؿ خ ، ـَـ ؽْٓؿ حليه

ٓ جيؤؤقز حلن ٔوُؤؤؼ  ؤؤذا اـَؤؤالم،  ؤؤؾ ٓ جيؤؤقز حلن ؽْٓؤؤٙ خوؤؤقرة لتّٙ ٓؤؤٛ جؤؤدًا،  ٛاـٍقـؤؤ

ٔهُُْؿ، ٔحـ ؾُّؤٙ ل  يؤض جًُؤٙتّٙ: حلٔؤٙ ٓ حلرى حلن ٍٔؤقل: ؿؤؾ شؤٓيل ؽْؤق ؿؤٙؽر، 

ّٔؤؤٙ  ؤؤذا  ؤؤق ر ؤؤع ايبنؤؤحػ اـؤؤذي وؤؤٙع و ؤؤق لنؤؤحػ نـَؤؤـ حلي شؤؤٓيل يٍؤؤقل  ن ؾر
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ؽٙصِٛ، ؤحق ذـؽ لـ اـَُؤ ت ايبٌَؤرة و ؤق ييتٍؤد ٙ يؤديـ اهلل هبؤٙ، ؽْؤذا اـؤذي 

ؿٙؽر، حللٙ ٍٔقل: اـمٓيٛ ؿُْؿ ؿٌٙر،  ذا طٌٙرة طؤـ ؼُؤق ل اـؤديـ، ؽؤٕوغ  ٍٔقل  ٔف

 ؤؤؤؤؤؿ حلوغ حلن يوُؤؤؤؤؤؼ  ؤؤؤؤؤذا اـَؤؤؤؤؤالم  ٙـًّؤؤؤؤؤٌٛ ؛ طؤؤؤؤؤٙت اإلخؤؤؤؤؤقان ايبًؤؤؤؤؤُِع حلو ؼؤؤؤؤؤ  

 ا؛ طٙت اـتل  ِيْٙ ؿُْؿ دالرة اإلسالم، 

ـَؤؤـ  يهؤؤْؿ حلؾؤؤرب لؤؤـ  يؤؤض  غ اإلسؤؤالم، و يهؤؤْؿ حل يؤؤد طؤؤـ اإلسؤؤالم لؤؤـ 

 طؤؤؤؤؤٙت ؽؤؤؤؤؤْٓؿ خؤؤؤؤؤ  وؽؤؤؤؤؤْٓؿ دخؤؤؤؤؤـ ؿؤؤؤؤؤ  جؤؤؤؤؤٙء ل ااؤؤؤؤؤديٝ  يؤؤؤؤؤض،  ذًا ل ؿؤؤؤؤؤؾ ا؛

اـنؤؤؤحٓح، ؽؤؤؤّحـ ل اـقاؾؤؤؤع ٔؤؤؤرى حلن اـؤؤؤدطقة اـًؤؤؤٌُٓٛ  ؤؤؤل اـؤؤؤدطقة اـقدٓؤؤؤدة اـتؤؤؤل 

 ِؤؤؤع  ؤؤؤع ايبًؤؤؤُِعأ ٕ ؤؤؤٙ دطؤؤؤقة ااؤؤؤؼ اـتؤؤؤل ؿؤؤؤٙن طُْٓؤؤؤٙ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح، حللؤؤؤٙ 

ا؛ طٙت إخرى ؽٌْٓٙ وؽْٓٙ، وـذـؽ ٓ جيقز  صالق لثؾ  ذا اـَالم، ؽٗن ؽٓف 

ٓ  ﴿، وؽٓؤؤؤؤف فٙـٌؤؤؤؤٛ ـٍقـؤؤؤف تٌؤؤؤؤٙرك وتيؤؤؤؤٙغ: ضُؤؤؤؿ ىَل حَل ْقٍم َطؤؤؤؤ َّ ُن َؾؤؤؤؤ ْؿ َشؤؤؤؤ َُ ِرَلّ  ؤؤؤ َوٓ جَيْ

َقى ٍْ قا ُ َق حَلْؾَرُب ـُِت  ـُ قا اْطِد ـُ  .[1]المائد :﴾َتْيِد

 ( 00:  27:  25/ 752) اهلدى والنور/
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 ع الػٗخ عدٌاُ عسعٕزدَّحٕه وَ َب

طُٓؤؤؤف حلٔؤؤؤف لٌتؤؤؤدع وحلٔؤؤؤف دؤؤؤزس ؼ ُِؤؤؤ صْ ايبٍُؤؤؤل: اـمؤؤؤٓخ طؤؤؤدٔٙن طرطؤؤؤقر حل ؤؤؤق دؤؤؤٙزم حلُ 

  ًٓض.

 لٙ شٙء اهلل. اـمٓخ:

ر  ؤؤؤف طؤؤؤىل إشؤؤؤْٙد، ؽؤؤؤٌحَؿ ليؤؤؤرؽتَؿ  ؤؤؤف واتنؤؤؤٙـف ْ  ر لّؤؤؤف وُشؤؤؤ ذ  ايبٍُؤؤؤل: وُدؤؤؤ 

اـق ٓؤؤؼ  َؤؤؿ و وُؤؤٌَؿأ ؽْؤؤؾ تيرؽؤؤقن طّؤؤف  ؤؤذا لؤؤـ طؤؤدم سؤؤ ه طؤؤىل لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ 

 ؽّتربحل لّف ؤحذر لّف؟

ّٙ طىل اـدرب لّذ ؿؤٙن ا لّف؟ ؽٌٓ  طُِٜ  ق لي حلدذرؿؿ لـ حلن تترب اـمٓخ:

حلو ؿّؤؤٙ ل سؤؤقريٛ و ؤؤق ٓ يؤؤزال ليّؤؤٙ  ن شؤؤٙء اهلل  غ نخؤؤر رلؤؤؼ لؤؤـ دٓٙتّؤؤٙ بٓيّؤؤٙ، 

ؽْؤؤؤق شؤؤؤٙب لؤؤؤتحِس وسؤؤؤٌُل، وطّؤؤؤده ًٔؤؤؤٌٛ ليّٓؤؤؤٛ لؤؤؤـ اـيُؤؤؤؿ واـٌٍؤؤؤف ل اـَتؤؤؤٙب 

واـًّٛ، وٓ ٔزؿل طىل اهلل حلددًا، وـَـ اـترب  لّف ترب  لـ دطقتؤف ااؤؼ، و ؤذا ٓ 

 جيقز.

 (  00:  30:  49/ 752ر/) اهلدى والنو

ايبٍُؤؤل: ؿؤؤٙن  ؤؤقدي حلطؤؤرض حلـٌؤؤٙظ شؤؤٓخ اإلسؤؤالم وحلمحؤؤد  ؤؤـ دٌّؤؤؾ اـتؤؤل طؤؤىل 

 وقلْٙ ؾرر  يض اـّٙس  ذه اـيٌٙرة.

 طجٓٚ. اـمٓخ:
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 ايبٍُل: ٔيؿ.

 تٌهؾ. اـمٓخ:

ايبٍُؤؤل: حلمحؤؤد  ؤؤـ دٌّؤؤؾ حلرسؤؤؾ  ـٓؤؤف ايبتقؿؤؤؾ رسؤؤقًٓ، وؾؤؤٙل: طّؤؤدٔٙ رجؤؤٙل لؤؤـ 

 اـدوـٛ؟ حل ؾ إ قاء حلترى حلن ًٔتيُِْؿ ل

 مهِؿ اـمٓخ:

 ايبٍُل: ؽٍٙل حلمحد: يًتيِؾ اـْٓقد واـّنٙرى وٓ يًتيِؾ  ٖٓء.

 مهؿ اـمٓخ:

ايبٍُؤؤل: ؽُؤؤ  روجؤؤع حلمحؤؤد ؾؤؤٙل: اـْٓؤؤقد واـّنؤؤٙرى لٌهؤؤقدقن، وحللؤؤٙ  ؤؤٖٓء 

 ؽًٌُٓقن طىل اـّٙس ديّْؿ.

 ٔيؿ. اـمٓخ:

: دنؤؤؾ ايبٍُؤؤل:  ؤؤذه طٌؤؤٙرة ـ لؤؤٙم حلمحؤؤد، اـيٌؤؤٙرة اـثٙٔٓؤؤٛ ـمؤؤٓخ اإلسؤؤالم ؾؤؤٙل

طؤؤؤؤؤؤىل ايبًؤؤؤؤؤؤُِع لؤؤؤؤؤؤـ اـيؤؤؤؤؤؤر لؤؤؤؤؤؤـ اخلؤؤؤؤؤؤقارج لؤؤؤؤؤؤٙ    نؤؤؤؤؤؤؾ طُؤؤؤؤؤؤْٓؿ لؤؤؤؤؤؤـ اـْٓؤؤؤؤؤؤقد 

 واـّنٙرى.

 صٓٚ... اـمٓخ:

 ايبٍُل: ٔيؿ

 ... اـمٓخ:

 ايبٍُل: و ؿ خُوقا و ؿ خُوقا
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  ذا  ق اـمٓخ:

 ايبٍُل: ٔيؿ

ؽٙإللؤؤؤؤٙم حلمحؤؤؤؤد رمحؤؤؤؤف اهلل يؤؤؤؤتَُؿ طؤؤؤؤـ اخلؤؤؤؤٙرجع طؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤدي اـًؤؤؤؤُػ  اـمؤؤؤؤٓخ:

 اـنٙـح.

 ايبٍُل: ٔيؿ.

 ّٓ  اـًٖال يتيُؼ  رجؾ يتٌع لٙ ؿٙن طُٓف اـًُػ اـنٙـح، ولؤـ ٔؤٙس  اـمٓخ:

بؤؤؤٙـٌقن لؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح، ؽٌؤؤؤل اآٍٍؤؤؤٛ ؿؤؤؤالم اإللؤؤؤٙم حلمحؤؤؤد يّوٌؤؤؤؼ طؤؤؤىل 

  ٖٓء اـذيـ  ذرون اـّٙس لـ حلخّٓٙ  ذا.

 ايبٍُل: ٓ ٓ حلٔٙ لٙ حلتَُؿ طـ سٖال طدٔٙن.

  ذًا. اـمٓخ:

 وٓ شؽ ل ذـؽ.ايبٍُل: ٕن طدٔٙن لٙ  تٙج حلخقٔٙ 

  ذاً  اـمٓخ:

 ايبٍُل: اـًٖال إول.

 إول. اـمٓخ:

 ( 00:  31:  55/ 752) اهلدى والنور/

ايبٍُؤؤل: اـؤؤظ  ؤؤق:  ؤؤؾ اـنؤؤحٓح  ؤؤؾ  ؤؤل صؤؤحٓحٛ لٍقـؤؤٛ:  ن ضر اإلخؤؤقان 

 ايبًُِع طىل إلٛ حلطىؿ لـ ضر اـْٓقد واـّنٙرى؟
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 نه اـمٓخ:

 ايبٍُل:  ذه حليقه.

ٓ هبؤؤذا آطتٌؤؤٙر ؾؤؤد يَؤؤقن ضر ؤؤؿ حلؿثؤؤر، ؾؤؤد يَؤؤقن   ؤؤذا ييّؤؤل، ٔيؤؤؿ، اـمؤؤٓخ:

 ضر ؿ حلؿثر، ـَـ ٓ ٔيٙلُْؿ ليٙلُٛ اـْٓقد واـّنٙرى.

 ايبٍُل: ٓ شؽ، ٓ شؽ. ييّل ؿٕين  ٕمحد  ـ دٌّؾ رمحف اهلل.

  ق  ذا. اـمٓخ:

 ايبٍُل: لـ  ٙب إخذ  ٕخػ اـيريـ.

ايبٌٙـًؤؤٛ لؤؤٙ  صؤؤحٓح.  ؤؤذا ؿؤؤالم سؤؤُٓؿ ـَؤؤـ حلخمؤؤك حلن يَؤؤقن وراء  ؤؤذه اـمؤؤٓخ:

 وراء ٙ لـ اـتٌَ  

 ايبٍُل: ٓ شؽ.

 واإلخراج طـ دالرة اإلسالم ؤحق ذـؽ. اـمٓخ:

 ايبٍُل: ٔيؿ.

ًٙ. اـمٓخ:  حللٙ  ذا اـذي ذؿر قه ؽْق وارد  ٙل

 (  00:  33:  10/ 752) اهلدى والنور/
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 سٚفَِّهوَ ٔقع يف بدعٛ ُو

طُٓف لـ ؿتٚ شٓقخ اإلسؤالم  ايبٍُل: ... حلذتؿ حلن اـذي ٔمٕٔٙ طُٓف حلو اصُيّٙ

ؤؤ ََ ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ وا ؤؤـ اـٍؤؤٓؿ وا ؤؤـ طٌؤؤد اـق ؤؤٙب رمحْؤؤؿ اهلل تيؤؤٙغ حل ؤؤؿ ٓ يُ  رون لؤؤـ، ٌ 

وٓ يًؤؤٙرطقن  ٓ لؤؤـ حلتؤؤك  ٌدطؤؤٛ وـؤؤق ؿٙٔؤؤٜ لٌَؤؤرة  ٓ  يؤؤد حلن يًٌُؤؤف اـيُؤؤؿ وتٍؤؤٙم 

طُٓؤف ااجؤٛ، ؽْؤذه اـٍّوؤٛ ؿثؤ ًا لؤٙ تًٓؤٚ ييّؤل طؤـ حلذ ؤٙن اإلخؤقة، ؽٓيتؤرب اـقادؤد 

ًٙ حلو ؼؤ  ذـؤؽ، و خٙصؤٛ لّْؿ  حلو يرى حلٔف  ذا تَُؿ لع  ؤذا ايبٌتؤدع سؤقاء ؿؤٙن  لٙلؤ

ؽْؿ  ؤٙورون وجيؤٙدـقن إلِؤٛ ل  ؤذا إلؤر دؤقل  ؤذه اـٌدطؤٛ و ٓؤٙن خوقرهتؤٙ 

ًٙ، ؽرتى ايبٌتدع جيٙدل ل  ؤذا، ل ؿثؤ  لؤـ  وفٙـٌتْٙ ـديـ اإلسالم حلصالً وؽرط

مؤؤٛ، ؽٌٍٓؤؤك طؤؤىل لؤؤٙ  ؤؤق طُٓؤؤف لؤؤـ  دطؤؤٛ إدٓؤؤٙن ٓ يٌؤؤٙيل هبؤؤذا اـؤؤدـٓؾ وهبؤؤذه ايبّٙؾ

ًقه وحلؾٙلقا طُٓف ااجٛأ ؽْؾ ييترب  ذا اـٍّؤٙش حلو ُ  وٙـٛ، ؽ ى اإلخقة حل ؿ ؾد  َ 

لقه حلٔؤؤؤف ؿؤؤؤٍٙف ل  ؾٙلؤؤؤٛ ااجؤؤؤٛ طُٓؤؤؤف؟ ؽْؤؤؤذا د  ااؤؤؤقار حلو اـؤؤؤدـٓؾ حلو اـّنؤؤؤح اـؤؤؤذي َؾؤؤؤ 

 اـذي ٔريده.

ًٙ لؤٙ حلذٔؤٙ  ـٓؤف ل ؿاللّؤٙ اـًؤٙ ؼ دٓؤّ  ؾُّؤ اـمٓخ: ٙ: ٓ يًٌّؤل اـتنؤع  ذا حليهؤ

ل  صؤؤدار ؽتؤؤقى اـتٌَؤؤ أ ّٕٔؤؤٙ ٔؤؤرى اـٓؤؤقم ؿثؤؤ ًا لؤؤـ  خقأّؤؤٙ اـّٙشؤؤئع ل اـؤؤدطقة 

حل ؿ ؾد حلصؤٌٓقا  فؤء لؤـ اـًؤرور، ورء لؤـ دطؤقى ايبيرؽؤٛ واـيُؤؿ، ؽُؤذـؽ حلٔؤٙ 

ٓ حلطتٍد حلن ؿؾ صٙـٚ طُؿ،  ؾ حلطتٍؤد حلن ؿؤؾ طؤٙ  ؽهؤالً طؤـ صٙـؤٚ طُؤؿ يًؤتوٓع 

ًٙ ل اـهؤاللأ ٕن صٙـؤٚ حلن يٍٓؿ ااجٛ طىل خنِ ف لْ  ؿٙن  ذا اخلنؤؿ طريٍؤ
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اـيُؤؤؿ،  ؤؤؾ اـيؤؤٙ  وـٍّؤؤؾ اـًؤؤٌُل ؾؤؤد يَؤؤقن ل طٍٓدتؤؤف سؤؤًُٓ ، ـَؤؤـ ٓ طُؤؤؿ طّؤؤده 

حلشؤؤؤٓٙء  ض يؤؤؤ يبٌتؤؤؤدع ايبخؤؤؤٙـػ،  ٓ ل طّؤؤؤده  ٓؤؤؤؽ ؤؤؤٙاجٞ اـتؤؤؤل تٌوؤؤؤؾ دطؤؤؤقى ا

اصِؤؤٕن  ؤؤقه ل إصؤؤؾ ـنؤؤحٛ اـيٍٓؤؤدة هبؤؤٙ و ً  ؤؤٙ،  ؤؤؿ  ٍٓؤؤٜ ـديؤؤف ؾُٓؤؤؾ لؤؤـ ؿثؤؤ  

ؤؤؤ لؤؤؤـ تُؤؤؤؽ إدـؤؤؤٛ، ؽْؤؤؤق دٓؤؤؤّ  يُ  لْٙ يبؤؤؤـ بٙـٌؤؤؤف لؤؤؤـ ايبٌتدطؤؤؤٛ يىؤؤؤـ حلٔؤؤؤف ؾؤؤؤد حلؾؤؤؤٙم د  ٍَ

 ااجٛ وـٓس إلر ؿذـؽ،  ذا حلوًٓ يبٙ يتيُؼ هبٖٓء لـ  خقأّٙ صالب اـيُؿ.

ًٙ: لؤٙ اـؤذي يرتتؤؤٚ وراء:  ؤؾ حلؾؤٙم ااجؤٛ حلم ٓ؟  ؤؤؾ تٌّٓؤٜ ااجؤٛ ـُخنؤؤؿ   ٙٔٓؤ

خٌُؤؤف، و لؤؤٙ حلن ٓ يزاوجؤؤف حلو يّٙؿحؤؤف،  حلم ٓ؟ يرتتؤؤٚ حلدؤؤد شؤؤٓئع:  لؤؤٙ حلن ٓ ينؤؤظ

دع لؤٙ »رب لـ اـٍقاطد إسٙسٓٛ ل اـػييٛ: تَ يْ صٓٚ، ل ؾقـف طُٓف اـًالم اـذي يُ 

، ـَؤؤؤـ ٓ تتنؤؤؤع وتٍوؤؤؤع  ٕٔؤؤؤف  ؤؤؤذا ؿؤؤؤٙؽرأ ٕٔؤؤؤف حلٔؤؤؤٙ حلؾِؤؤؤٜ شيريٌؤؤؤؽ  غ لؤؤؤٙ ٓ يريٌؤؤؤؽ

ًٙ ؿؤؤؤ  ـؤؤؤق ؿؤؤؤٙن ؽيؤؤؤالً ؿؤؤؤٙؽرًا، ٓ  تنؤؤؤظ خٌُؤؤؤف، وٓ ااجؤؤؤٛ طُٓؤؤؤف، ـَؤؤؤـ طٙلُؤؤؤف طُِٓؤؤؤ

 لّف. تَّٙدف ٓ تتزوج

 وٓ تقاـٓف. لداخُٛ:

 ٔيؿ. اـمٓخ:

 وٓ تقاـٓف. لداخُٛ:

 ق  َذا، حللٙ ؾهٓٛ تٌَ  لًُؿ، ؽخوقرتف ليروؽٛ ل اإلسؤالم، هلؤذا  اـمٓخ:

ٔحؤؤؤـ ّٔنؤؤؤح  خقأّؤؤؤٙ اـّٙشؤؤؤئع حلن يتجؤؤؤٙو قا لؤؤؤع اـثِؤؤؤرة اـّْٙلٓؤؤؤٛ ؽؤؤؤٓ  ـؤؤؤق ؿؤؤؤٙن حلؾؤؤؤٙم 

ٌتدطؤؤؤؤٛ، و خٙصؤؤؤؤٛ حلن اـًؤؤؤؤُػ ؿؤؤؤؤٙٔقا ااجؤؤؤؤٛ ؽيؤؤؤؤالً، و ؤؤؤؤق آ تيؤؤؤؤٙد طؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤٖٓء ايب

ؤؤ  ؽؤؤقن  يُؤؤ ء اـَؤؤالم، حلي اـؤؤذي رَ يْ ٙـًؤؤٛ ايبٌتدطؤؤٛ، خٙصؤؤٛ اـؤؤذيـ يُ رون لؤؤـ ُ َ ذ  ُ َ

 ،ًٙ طّد ؿ شٌْٙت نرالٓٛ طٍُٓٛ، يٍػ صالب اـيُؿ حللٙلْٙ دٓٙرى، لٙ   ون جقا 

ٕٔف لٙ طّد ـ  ٙـيُؿ اـقاسع واـيٍؤؾ اـٍؤقي ايبؤتَِـ ل اـػؤييٛ دتؤك يًؤتوٓع 
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ًٙ، ٓ  ذا ؿؤؤ  يٍقـؤؤقن طّؤؤدٔٙ ل اـمؤؤٙم: حلن يٍؤؤٓ ؿ ااجؤؤٛ طُٓؤؤف ٍٔؤؤالً حلوًٓ  ؤؤؿ طٍؤؤالً  ٙٔٓؤؤ

 ا يد طـ اـػ وؼّل ـف. 

 ايبٍُل: جزاؿؿ اهلل خ ًا.

 و يٙك. اـمٓخ:

 .( 00:  22:  30/ 754) اهلدى والنور/
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 ضٕابط التبدٖع

 .حتٜ طّقان دقل لًٙلؾ اـتٌديع واـتقؾػ واـتٌع

 ؤؤؤؤ ايبقاؽؤؤؤؼ اـٓؤؤؤقم 7373ل اـرا ؤؤؤع طػؤؤؤ لؤؤؤـ صؤؤؤٌر تؤؤؤؿ تًؤؤؤجٓؾ  ؤؤؤذا ايبجُؤؤؤس 

  م7337اـثٙـٝ لـ اـٓقم اـًٙ ع 

 ًؿ اهلل اـؤرمحـ سؤِيّٙ ؽهؤُٓٛ اـمؤٓخ ذيوَؤؿ دؤقل اـٌؤدع واـتٌؤديع اـػؤيط 

 . اـًٙ ؼ دٌىَؿ اهلل ؤٌع  يَُِؿ و ّٙك  ٙرك هلل ؽَٓؿ سٖال

 . طٌقا وتٌديع لٙذا-

 . دقل اـٌدع لداخُٛ:

 . تيٓد ؿاللؽ ٓ ٓ حلريد حلن اـمٓخ:

حلؾقل يٙ شٓخ سؤِيّٙ ذيوَؤؿ دؤقل اـٌؤدع وايبٌتدطؤٛ اـػؤيط إخؤ   لداخُٛ:

 .  ذا وصُّٙ  غ اـًيقديٛ

عايبٌؤد   ـْ صدرت لّؽ ؿُِؤٛ تٌؤديع لَؤ  اـمٓخ: جؤزاك اهلل خؤ   ؤذه  ع ولؤـ ايبٌؤد 

 . اسحٌْٙ يٙ شٓخ

 . سحٌّٙ ٙ لداخُٛ:

ؼ دقل اـػيط اـًؤٙ ؼ ؿؤ  ٓ  ّٙك سٖال  ٙرك اهلل ؽَٓؿ يٙ شٓخ يتيُ لداخُٛ:
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بٌؤٙؿؿ اـؤؤدطقة اـًؤٌُٓٛ تيتِؤؤد طؤؤىل اـَتؤٙب واـًؤؤّٛ  ٌْؤؤؿ اـًؤُػ اـنؤؤٙـح  وؿؤؤ  

حلٔؤؤؤؤف ٓ ينؤؤؤؤح آدتجؤؤؤؤٙج  ؤؤؤؤٌيض أيؤؤؤؤٙت وإدٙديؤؤؤؤٝ لؤؤؤؤـ ؼؤؤؤؤ  اـرجؤؤؤؤقع  غ ؽْؤؤؤؤؿ 

 حلو ،اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح هلؤؤٙ وؿؤؤذا ٓ جيؤؤقز حلخؤؤذ حلؾؤؤقال اـًؤؤُػ ؿٍؤؤقهلؿ ا؛ِْٓؤؤٛ ؿٌؤؤٙر

فُؤؤؤؤقق ؽٗٔؤؤؤؤف ؿؤؤؤؤٙؽر لؤؤؤؤـ ؼؤؤؤؤ  حلن يرجؤؤؤؤع ـٌِْْؤؤؤؤؿ ل ن اـٍؤؤؤؤرنن  لؤؤؤؤـ ؾؤؤؤؤٙل  :ؿٍؤؤؤؤقهلؿ

ؽْؾ  ،حلو حلن يرجع ـٌِْْؿ ل تّزيُْٙ طىل إطٓٙن ايبقجقدة ل طق ؿ ،تّزيُْٙ

جيؤؤقز  ؤؤٙرك اهلل ؽؤؤَٓؿ ٕدؤؤد اـّؤؤٙس حلن يٕخؤؤذ  ؤؤذه اإلصالؾؤؤٙت ويّزهلؤؤٙ طؤؤىل ايبيؤؤع 

 حلم ٓ  ؤؤؤد لؤؤؤـ اـّىؤؤؤر  غ  ؤؤؤذه آصالؾؤؤؤٙت  ٌْؤؤؤؿ طُؤؤؤ ء حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ ،ل  ؤؤؤذا اـقؾؤؤؤٜ

وا؛ طؤؤؤٛ ل  ؤؤؤذا اـيقؤؤؤ ؽؤؤؤ  حلٔزـؤؤؤقه طؤؤؤىل إطٓؤؤؤٙن جؤؤؤٙز ـّؤؤؤٙ  ٔزاهلؤؤؤٙ لؤؤؤٙ تٍقـؤؤؤقن 

 دٌىَؿ اهلل ؟

حلؾقل  ذا اـًٖال لع إسػ يتَرر ؿث ا ل أؤؤٛ ااؤٙضة وجؤقاس  اـمٓخ:

يٌْؤؤؿ لؤؤـ حلجق ؤؤٛ سؤؤٙ ٍٛ يل لّؤؤذ اـًؤؤّع اـوقيُؤؤٛ دؤؤقل لؤؤـ  ؤؤؿ  ؤؤال شؤؤؽ طّؤؤدٔٙ لؤؤـ 

ٕن اـٌؤرق اـتؤل حلخؤرب  ، ؤٙ لؤـ اـٌؤرق اـَؤٙؽرة اـٌرق اـهٙـٛ  ن   ٍٔؾ ل ا؛ُِؤٛ 

ـَؤؤـ لؤؤّْؿ لؤؤـ  ،طّْؤؤٙ وحل ؤؤٙ ؿُْؤؤٙ ل اـّؤؤٙر ؽْؤؤل ؿُْؤؤٙ ل اـّؤؤٙر  ؤؤال شؤؤؽ¢اـٌّؤؤل  

 ه ؿٌؤؤراً ٖؽؤؤٗن ؿؤؤٙن خوؤؤ ،فئؤؤدًؤؤٚ خو ؿؤؤؾ   ،بُؤؤد ؽْٓؤؤٙ حل ؤؤدا ولؤؤّْؿ لؤؤـ يّجؤؤقا لّْؤؤٙ

و ٓ  اً طىل ؿٌره ؽْق ل اـّٙر خٙـؤدا ؽْٓؤٙ حل ؤد َس  ؾِٜٓ ااجٛ طُٓف  ؿ حلَ وحلُ  س ًٙ 

 ؽْق ل اـّٙر حتؤٜ لمؤٓئٛ اهلل طؤز وجؤؾ اـتؤل تمؤِؾ ؿؤؾ شؤخص  ٓ لؤـ ؿؤٙن ؿؤٙؽراً 

 ًٙ  .لػؿ

ؾؤؤؤقن ليؤؤؤل  ؤؤؤع اـٌَؤؤؤر واـػؤؤؤك ر  ٌَ و ّؤؤؤٙ ٓ  ؤؤؤد يل لؤؤؤـ وؾٌؤؤؤٛ ؾنؤؤؤ ة ـيَُؤؤؤؿ ٓ تُ 

وتيتٍدون ليل حلن ؿؤؾ ؿٌؤر ذك وحلن ؿؤؾ ذك ؿٌؤر  ذا ؿؤٙن إلؤر ؿؤذـؽ ؽٕليضؤ 

 . وؾٌٛ  ٙ ّٙل   ٙم ا؛قاب و لٙ ؽال  د يل لـ 
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 . ٓ حلرى اـتٌريؼ يٙ شٓخ لداخُٛ:

ٓ ترى اـتٌريؼ ااِد هلل ؽٕؾقل ؽِـ لٙت لـ اـٌرق اـهٙـٛ ؿٙؽرا وؾؤد  اـمٓخ:

ؤؤؤؤٙ ﴿حلؾِٓؤؤؤؤٜ طُٓؤؤؤؤف ااجؤؤؤؤٛ وضْؤؤؤؤرت ـؤؤؤؤف ايبحجؤؤؤؤٛ  ؤؤؤؤؿ ؿؤؤؤؤ  ؾؤؤؤؤٙل تيؤؤؤؤٙغ  ُدوا هِبَ َوَجَحؤؤؤؤ

ْؿ... ُْ ؤؤؤ ًُ ٌُ ْٔ ٙ حَل َْ َّتْ ٍَ تَْٓ  حلو ال  اـتٌَؤؤؤ  ُؿؤؤؤ ؽْؤؤؤذا اـّؤؤؤقع  ؤؤؤق اـؤؤؤذي يًؤؤؤتحؼ  [14]النمرررل:﴾َواْسؤؤؤ

ٔؤؤٙ حلؽٕٔؤؤٙ حلؾؤؤقل و ،بٙطؤؤٛ حلو شخنؤؤٙ ليّٓؤؤٙ  يّٓؤؤف  يؤؤد حتٍؤؤؼ  ؤؤذا اـقصؤؤػ ؽٓؤؤف اً ءزْ ُجؤؤ 

ؽٕٔؤؤٙ حلؾؤؤقل  ،حلطؤؤرف تقؤؤيح ؿثؤؤ  لؤؤـ طُ لّؤؤٙ وحلؽٙوؤؤُّٙ  تٌَؤؤ  اـمؤؤٓيٛ  ؤؤؾ اـراؽهؤؤٛ

 ُٔ ؤؤؤؤؤ ََ  ِثؤؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤؤذه ايبّٙسؤؤؤؤؤٌٛ ٔحؤؤؤؤؤـ  ر ؿ ل ا؛ُِؤؤؤؤؤٛ وـؤؤؤؤؤٓس ل اـتٌنؤؤؤؤؤٓؾ و ؤؤؤؤؤٙـتيٌ  ٌ 

يمؤؤْدون هبؤؤذا اـؤؤذي حلؾؤؤقل ول  ؤؤٙـس طديؤؤدة ٓ  اـًؤؤقري حلؾؤؤقل و يؤؤض  خقأّؤؤٙ

ؽِؤـ  ،جيقز اـتٌَ   ٙـَقم لٌْقم  ذا اـٌُظ طّدؿؿ و ٔ   ٕٙطٓؤٙن وإشؤخٙص

وؾع ل اـٌَر ٓ يُزم حلن يٍع اـٌَر طُٓف  ٓ  يد  ؾٙلٛ ااجٛ طُٓف واوح  ذا ؿؤٙن 

 .  ذا واوحٙ ؽِـ  ٙب حلوغ تيرف جقاب سٖاـؽ

 ( 00:  01:  00/ 782) اهلدى والنور/

شؤؤؤؤٓخ ؾؤؤؤؤٙل  يؤؤؤؤض ايبمؤؤؤؤٙيخ إؽٙوؤؤؤؤؾ  حيؤؤؤؤتَؿ ل جًُؤؤؤؤٛ طُؤؤؤؤؿ طؤؤؤؤدم اـٍٓؤؤؤؤٙم 

ـُداخؾ لـ إصقل ٕٔف ؽْؿ ـُنحٙ ٛ ـتؤقؾ  اـرسؤقل  طُٓؤف اـًؤالم  اـًؤٖال  ؤؾ 

ن اـػؤؤؤع ؿُؤؤؤف  ًؤؤؤتوٓع حلن ٍٔؤؤؤقل حلٔؤؤؤٙ ٔ وؤؤؤٙ ط يبيرؽؤؤؤٛ إصؤؤؤقل لؤؤؤـ ؼ  ؤؤؤٙ حلم  ّؤؤؤٙك

 ؟حلصقل

ف حلشؤؤَؾ طؤؤظ لؤؤٙ ؾُؤؤٜ نٌٔؤؤٙ ٓ  ؤؤذه لًؤؤٕـٛ اصؤؤوالدٓٛ محهؤؤٛ ـَؤؤـ ؿٕٔؤؤ اـمؤؤٓخ:

 . حلطد طظ دتك حلستقطٚ اـًٖال  ؿ حلتٌع  ؾ  ق صحٓح حلو ـٓس  نحٓح

ؾؤؤٙل  يؤؤض ايبمؤؤٙيخ إؽٙوؤؤؾ  حيؤؤتَؿ ل جًُؤؤٛ طُؤؤؿ طؤؤدم اـٍٓؤؤٙم  لداخُؤؤٛ:
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 . ـُداخؾ لـ إصقل ٕٔف ؽْؿ ـُنحٙ ٛ ـتقؾ  اـرسقل

ؽرطٓؤؤؤٛ   ؤؤؤذا تيٌؤؤؤ   ذا ؿؤؤؤٙن روطؤؤؤل ؽٓؤؤؤف آصؤؤؤوالح اـيُِؤؤؤل  ؤؤؤذه لًؤؤؤٕـٛ اـمؤؤؤٓخ:

وـًٓؤؤٜ لًؤؤٕـٛ حلصؤؤقـٓٛ ـَؤؤـ ـيؤؤؾ اـّٙؾؤؤؾ حلو اـًؤؤٙلع حلو اـّؤؤٙصؼ تًؤؤٙ ؾ  ؤؤذا حلو ذاك 

ؽٕٔؤؤؤٙ حلؾؤؤؤقل أن حلن لًؤؤؤٕـٛ اـٍٓؤؤؤٙم ـُؤؤؤداخؾ  ؤؤؤل لًؤؤؤٕـٛ  ، لؤؤؤٙ ل اـتيٌؤؤؤ  حلو ل اـٌْؤؤؤؿ

ٕ ؤؿ ييّؤقن  ٕٙصؤقل  ؤل اـٍقاطؤد  ،ؽرطٓٛ ل اصوالح اـيُؤ ء وـًٓؤٜ حلصؤقـٓٛ

ل ااٙـؤؤٛ إوغ دٓؤؤّ  ييّؤؤقن  ٕٙصؤؤقل   ؤؤؿ ،وتؤؤٙرة ييّؤؤقن  ٕٙصؤؤقل  ؤؤل اـيٍٙلؤؤد

اـٍقاطد ؽٓيّقن    يٍٙ ُْٙ  ٍقهلؿ اـٌروع و ذا طّؤقا  ٕٙصؤقل اـيٍٙلؤد ؽٓيّؤقن  ؤ  

صؤؤوالدع ٓ  ؤؤق لًؤؤٕـتّٙ  ؤؤذه  ؤؤل ـًٓؤؤٜ لؤؤـ إصؤؤقل طؤؤىل آ ،يٍٙ ُْؤؤٙ إدَؤؤٙم

ن لؤؤؤـ  ـَؤؤؤـ ـيؤؤؤؾ اـؤؤؤذي ؾؤؤؤٙل  ،ؾٙطؤؤؤدة وٓ  ؤؤؤل طٍديؤؤؤٛ و ٔؤؤؤ   ؤؤؤق ؽؤؤؤرع  ؤؤؤؿ  ؤؤؤق دَؤؤؤؿ

ُٔ  إصقل ًٙ ن  ٌَ اـيُِٓٛ حلٔف يًٌّل طُّٓٙ دّٓ   لٙ ؿ  جٙء ل سؤٖال إخ نٌٔؤٙ   دديث

ؽؤٕضـ حلن ؿُِؤٛ  ،  ذا ااديٝ طىل وقء ؽْؿ اـًُػ وتوٌٓؼ اـًُػ  يؤٙهن  ٌَ حلن يُ 

إصؤؤؤؤقل جؤؤؤؤٙءت ل لثؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤذه ايبّٙسؤؤؤؤٌٛ ٓ حلن ايبًؤؤؤؤٕـٛ ًٌٔؤؤؤؤْٙ و ؤؤؤؤق طؤؤؤؤدم اـٍٓؤؤؤؤٙم 

حلٔؤؤف ٓ يػؤؤع اـٍٓؤؤٙم ـُؤؤداخؾ  ؤؤق ـَؤؤـ صريٍؤؤٛ ؽِْْؤؤٙ  ،ـُؤؤداخؾ  ؤؤل لؤؤـ إصؤؤقل ٓ

اـرجقع  غ حلصؾ لـ حلصقل اـػؤييٛ و ؤق ؽْؤؿ  ؤذه إصؤقل لؤـ اـَتؤٙب واـًؤّٛ 

ُٔ  ،طىل لٙ ؿٙن طُٓف سٌُّٙ اـنؤٙـح طؤىل ؿؤؾ اـؤدطٙة   اٙدؤٙ دؤٙراً  ح  ُِؤ وـؤذـؽ ٔحؤـ 

اإلسؤؤاللٓع دٍؤؤٙ ايبتًِؤؤَع  ٙـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ صؤؤدؾٙ حلن ٓ يَتٌؤؤقا ل اـؤؤدطقة  غ 

 ،لؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح دون حلن يهؤؤؤِقا  غ ذـؤؤؤؽ ؾؤؤؤقهلؿ وطؤؤؤىل اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ

ذـؤؤؤؽ ّٕٔؤؤؤل ؾُؤؤؤٜ لؤؤؤرارا وتَؤؤؤرارا واطتٍؤؤؤد حلن  ؤؤؤذا حللؤؤؤر ٓزم جؤؤؤدا جؤؤؤدا ـَؤؤؤؾ داطٓؤؤؤٛ 

لًُؿ دٍٙ و ق حلٔف ل ؿؾ اـٌرق اـتل شُِْٙ دديٝ اـٌرق حلي ا ّع وسٌيع ؽرؾٛ 

ؾؤٛ لؤـ  ؤذه اهلٙـَٛ ٓ يقجد ؽْٓٙ ؽرؾٛ تٍقل ٔحـ ـًّٙ طىل اـَتٙب واـًؤّٛ ؿؤؾ ؽر
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اـٌرق تٍقل ٔحـ طىل اـَتٙب واـًّٛ  ذن لٙ  ق اـٌرق ا؛ق ري  ؤع  ؤذه اـٌؤرق 

اـتؤؤؤل تُتٍؤؤؤل لؤؤؤع اـٌرؾؤؤؤٛ اـّٙجٓؤؤؤٛ ل حل ؤؤؤؿ حليهؤؤؤٙ يتًِؤؤؤَقن  ٙـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ اـٌؤؤؤرق 

 وؿ  ؾٙل اـمٙطر: 

ريحسللمكطريهللذعريعلتاللسو ريبصننللس

 

 

 

ريوكللخريبنللسءريبلليري صلل ريين لل  

لـ تُؽ اـٌرق تٍقل ٔحـ طىل اـَتٙب  اـٌرق  ق حلٔؽ ٓ  د دتك اـٓقم ؽرؾٛ 

واـًؤّٛ ولؤؤٙ ؿؤؤٙن طُٓؤؤف اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح  ٓ اـٌرؾؤٛ اـّٙجٓؤؤٛ ؽْؤؤل اـتؤؤل  ٓؤؤزت لّْجؤؤٙ 

ؤحؤؤؤؤـ ٍٔؤؤؤؤقل  ؤؤؤؤذا ـؤؤؤؤٓس رحليؤؤؤؤٙ اجتْٙديؤؤؤؤٙ  ،وتوٌٍٓؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤٙٓٔت ء  غ اـًؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤٙـح

استٌّٙصٓٙ محهٙ  ؾ  ق اـّص اـقيح ل اـٍرنن اـَريؿ ول اـًّٛ اـنحٓحٛ حللٙ 

ُف ﴿َؤؤؤريؿ ؽٍؤؤؤقل رب اـيؤؤؤٙيبع اـٍؤؤؤرنن اـ ؤؤؤ ـَ  َ ٙ َتٌَؤؤؤع  ِد َلؤؤؤ ـْ َ ْيؤؤؤ
قَل ِلؤؤؤ ُسؤؤؤ ِٙؾِؼ اـر  ـْ ُيَمؤؤؤ َوَلؤؤؤ

ً ا َٙءْت َلِنؤؤ ّ َؿ َوَسؤؤ ؤؤ َْ ِف َج
ُِ ْنؤؤ ُٔ ٙ َتؤؤَقغ  َو ِف َلؤؤ ؤؤ ـ  َق ُٔ ِلَِّع  ْٖ ُؤؤ ٌِِٓؾ ايبْ ْ َ َسؤؤ ْع َؼؤؤ

ري﴾اهْلُؤؤَدى َوَيت ٌِؤؤ

ايبٍنؤؤؤقد هبؤؤؤذه وٓ شؤؤؤؽ وٓ ريؤؤؤٚ حلن حلول لؤؤؤٙ يتٌؤؤؤٙدر  غ اـؤؤؤذ ـ حلن  ،[115]النسررراء:

اـَُِؤؤٛ سؤؤٌٓؾ ايبؤؤٖلّع  ٔؤؤ   ؤؤؿ اـًؤؤُػ إول اـؤؤذيـ شؤؤْد هلؤؤؿ رسؤؤقل اهلل  صؤؤىل 

اهلل طُٓف وطىل نـف وسُؿ  ٕ ؿ خ  اـٍرون ؿ  تيُِقن ل ااؤديٝ اـنؤحٓح  ؤؾ 

ولؤؤؤؤـ اخلوؤؤؤؤٕ لؤؤؤؤٙ  شخؤؤؤؤ  اـّؤؤؤؤٙس ؾؤؤؤؤرين»ااؤؤؤؤديٝ ايبتؤؤؤؤقاتر طّؤؤؤؤدي ول  حثؤؤؤؤف ؤٍُؤؤؤؤف 

خؤؤؤ  »:  ؾقـؤؤؤف طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم ٔؤؤؤ  ،تًؤؤؤِيقٔف لؤؤؤـ اـتيٌؤؤؤ   خؤؤؤ  اـٍؤؤؤرون

ؽْؤؤؤؤٖٓء حل ؤؤؤؤؾ اـٍؤؤؤؤرون اـثال ؤؤؤؤٛ  شاـّؤؤؤؤٙس ؾؤؤؤؤرين  ؤؤؤؤؿ اـؤؤؤؤذيـ يُؤؤؤؤق ؿ  ؤؤؤؤؿ اـؤؤؤؤذيـ يُؤؤؤؤق ؿ

ايبمْقد هلؿ هبذه اـمؤْٙدة اـٌّقيؤٛ اـوٌٓؤٛ  ؤؿ اـؤذي يٍنؤدون حلول لؤٙ يٍنؤد  ٍقـؤف 

ويمِؾ سٌٓؾ ايبؤٖلّع لؤـ سؤٙروا طؤىل سؤٌُٓف ؤحؤـ  ،تيٙغ سٌٓؾ ايبٖلّع صٌيًٙ 

اهلل طز وجؾ حلن َٔقن لـ  ٖٓء  ذا ؿؤٙن إلؤر ؿؤذـؽ ؽًٌّٓؤل ٔحؤـ حلن ُٔتؤزم ٔرجق 

ًٙ  وطِالً   ذا ايبّْٞ دطقةً   .وتوٌٍٓ
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َؿ لّٙؾمؤؤؤٛ صريٌؤؤؤٛ جؤؤؤرت  ّٓؤؤؤل و ؤؤؤع لؤؤؤـ يَ ِِ ْسؤؤؤ وـيُؤؤؤف لؤؤؤٙ  ًُؤؤؤتَؿ ؽٓحًؤؤؤـ حلن حلُ 

يمرتك ليّٙ ل ضورة اـرجؤقع  غ اـَتؤٙب واـًؤّٛ وـَؤـ ذ ّؤف ؿؤٙن ؽٙرؼؤٙ خٙـٓؤٙ 

 ؤؤذه سؤؤٌٓؾ ايبؤؤٖلّع ؿؤؤٙن ؾؤؤد زارين ل داري وحلٔزـتؤؤف وؤؤٌٓٙ لؤؤـ ضورة اـهؤؤِِٓٛ 

لـ  حلن هيدي اهلل ؾقلًٙ وٕين رجقت لـ آ ت م  ف حلن هيديف اهلل طز وجؾ  ،طّدي

ؽُ  ؿٙد وؾٜ أقاؽف  يد حليٙم حلجريٜ ايبحٙورة اـتٙـٓٛ  ّٓل و ّٓف ؾُٜ ـؤف  ،فلورا

 ،طؤـ ا؛ؤقابدٓؤدة  ؾُٜ  ؤذه .لًُؿ :ؾٙل ؟ـق سٕـؽ سٙلؾ لٙ لذ ٌؽ لٙذا تٍقل

ـَؤؤـ اـًؤؤٖال  ، ؤؤذا ا؛ؤؤقاب صؤؤحٓح ،تٍؤؤقل حلٔؤؤٙ لًؤؤُؿ ،لًؤؤُؿ ـؤؤق سؤؤٕـؽ لؤؤٙ ديّؤؤؽ

واـؤؤدـٓؾ حلّٔؤؤل سؤؤٕؾقل  ،ؽحٓؤؤّ  تٍؤؤقل حلٔؤؤٙ لًؤؤُؿ اطترب ؤؤٙ حلٔؤؤٙ دٓؤؤدة ،لؤؤٙ لؤؤذ ٌؽ :ؿؤؤٙن

ـؤؤؽ ـؤؤق حلّٔؤؤٙ سؤؤٕـّٙ حلي صٙلٌؤؤٛ حلو حلي ؽرؾؤؤٛ لؤؤـ اـٌؤؤرق اـهؤؤٙـٛ اـتؤؤل حلٔؤؤٜ تيرؽْؤؤٙ اـٓؤؤقم 

اسؤؤٕل اإل ؤؤٙيض واسؤؤٕل  ،هبؤؤذا ا؛ؤؤقاب حلتروؤؤٙه لّؤؤفسؤؤٕـّٙ ٙ  ؤؤذا اـًؤؤٖال وحلجٙ ؤؤؽ 

اخلؤؤؤؤؤٙرجل وايبرجئؤؤؤؤؤل وايبيتؤؤؤؤؤزيل واـمؤؤؤؤؤٓيل واـراؽيضؤؤؤؤؤ  غ نخؤؤؤؤؤره لؤؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤؤذ ٌؽ 

ـَّؽ ٓ تٍّع هبذا  ،ؾ اـتٍٓٛ ليؽ ؿ  ؽيُٜ حلٜٔ ليل يٍقل ـؽ حلٔٙ لًُؿِؽًٓتي

ؤؤؤ ؿَ طؤؤؤرف لؤؤؤٙ وراء إَ  ،ا؛ؤؤؤقاب  ذن لؤؤؤٙ  ؤؤؤق اـنؤؤؤقاب ل ا؛ؤؤؤقاب ٛ ؽٕجؤؤؤٙب حلخؤؤؤ ا َِ

حلوؤٙف ؿُِؤٛ  .حلٔٙ لًؤُؿ طؤىل اـَتؤٙب واـًؤّٛ :حليهٙ ؼ  صحٓح ؾٙلـَـ  جقاب 

 ،طؤؤؤىل اـتيٌؤؤؤ  اـيًؤؤؤَري ل  يؤؤؤض اـؤؤؤٌالد لَٙٔؤؤؤؽ راوح :ؾُؤؤؤٜ .اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ

ؾُؤؤٜ ـؤؤق سؤؤٕـّٙ ؾؤؤٙل يبؤؤٙ  ،تيرؽؤؤقن لَٙٔؤؤؽ راوح ييّؤؤل ل درؿؤؤٛ ـَؤؤـ لؤؤٙ ل تٍؤؤدم

 جؤؤقاهبؿ اـؤؤذي ؿؤؤٙن  ؤؤق جقا ؤؤؽ حلٓ يٍقـؤؤقن ـؤؤؽ ؿؤؤ  ؾُؤؤٜ حلوـئؤؤؽ اـؤؤذيـ   تؤؤرض

 ذن ٓ  ؤؤد لؤؤـ اـٍؤؤقل  :يتٌؤؤتح  ؤؤق ؾؤؤٙل .حلٔؤؤٜ ل ايبؤؤرة اـثٙٔٓؤؤٛ طؤؤىل اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ

ـَؤـ ـؤٓس ليّؤٙ   ؤق ليّؤٙ ؽَؤراً  ،طىل اـَتٙب واـًّٛ وطؤىل لؤّْٞ اـًؤُػ اـنؤٙـح

ًٙ  تيٌ اً  دًؤّٙ أن اتٌٍّؤٙ لؤـ دٓؤٝ ايبؤّْٞ ـَؤـ أن ٔريؤد حلن ٔيؤرب  :ؾُؤٜ ،وحلسُق 
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ؾؤؤؤٙل حلؾؤؤؤقل طؤؤؤىل  ؟ ٌؽ لؤؤؤٙذا تٍؤؤؤقلـؤؤؤق طؤؤؤدٔٙ لؤؤؤـ دٓؤؤؤٝ  ؤؤؤدحلٔٙ وسؤؤؤٕـؽ سؤؤؤٙلؾ لؤؤؤٙ لؤؤؤذ

حلٓ يقجؤد ل اـًُؤٛ اـير ٓؤٛ لؤٙ  :ؾُؤٜ ،اـَتٙب واـًّٛ وطىل لّْٞ اـًُػ اـنؤٙـح

يَِّّؤؤٙ لؤؤـ تُخؤؤٓص  ؤؤذه ا؛ُِؤؤٛ اـوقيُؤؤٛ ؿُؤؤ  سؤؤٕـؽ سؤؤٙلؾ تيوٓؤؤف  ؤؤذه اـَُٓمؤؤٛ 

ؽٕٔٙ استيع  ؽ  ،خوئ ل اـتيٌ حلُ ـق حلٔٙ رجؾ حلـٌٙين واـيرق دسٙس ؽٍد  ،اـوقيُٛ

حلٓ ييؤرب  ،حلٔؤٙ سؤٌُل :ذه ا؛ُِؤٛ ؿُْؤٙ وسؤٕـؽ سؤٙلؾ لؤٙ لؤذ ٌؽ ؾُؤٜخلنّٙ  ؽٗذا 

 .طـ  ذه اـيٌٙرة اـوقيُٛ ؽٕؾر هبذا ا؛قاب

 أ ذن ٔحؤؤـ يبؤؤٙذا أتًؤؤٌّٙ  غ اـًؤؤُػ ويبؤؤٙذا ًٔؤؤِل حلًٌٔؤؤّٙ  ٙـًؤؤُػ حلو اـًؤؤٌُل

ًٙ  ّٕٔٙ ٔريد حلن ٌْٔؿ اـّٙس دطقتّٙ ـٌىًٙ  ن  ذا اـٍٓٙم اـذي اطتؤٙده اـّؤٙس أ ،وتوٌٍٓ

ٌِْؤؤف ٌِْٔؤؤف طؤؤىل لؤؤٙ جؤؤرى طُٓؤؤف سؤؤٌُّٙ اـنؤؤٙـح  غ اـٓؤؤقم ٓ يؤؤزال ؿثؤؤ  لؤؤـ ؿٓؤؤػ ٔ

ؤؤ ٌَ اـيُؤؤ ء يُ  ؾ ـؤؤف اـّؤؤٙس ول ـٌؤؤظ حلن ُثؤؤ ِْ لؤؤـ حلدؤؤٚ حلن يَ » :ون ؾقـؤؤف  طُٓؤؤف اـًؤؤالمن 

 :ل تًٌؤؤؤ   ؤؤؤذا ااؤؤؤديٝ ؾؤؤؤقٓن ،شيتِثؤؤؾ ـؤؤؤف اـّؤؤؤٙس ؾٓٙلؤؤؤٙ ؽُٓتٌؤؤؤقحل لٍيؤؤؤده لؤؤـ اـّؤؤؤٙر

 -ؽيؤؤؾ ؽؤؤٙرس  يى لْؤؤٙ -جؤؤٙـس  إول لؤؤـ حلدؤؤٚ حلن يتِثؤؤؾ ـؤؤف اـّؤؤٙس ؾٓٙلؤؤٙ و ؤؤق

واـٍقل اـثٙين لـ حلدٚ  ذا دخؾ  ًُٙ حلن يٍقم اـّٙس ـؤف ؾٓٙلؤٙ ؿؤ  ـؤق حللؤر ؿ حلن 

 غ اـٓقم  ذا اـتًٌ  هبذا اـقجْع لقجقد  ذا جئّٙ  غ  ،يٍقلقا ـف ؽٙلتثُقا ٕلره

توٌٓؤؼ اـنؤؤحٙ ٛ واـرسؤؤقل  طُٓؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم  لؤؤع حلصؤحٙ ف اـَؤؤرام يبيّؤؤك  ؤؤذا 

يٝ ؿٓؤػ ؿؤؤٙن  ذا ؾٓؤؾ  ؤٙـٍقل إول حلي  ؤؤق جؤٙـس و ؤؿ ؾٓؤؤٙم ليّؤك ذـؤؽ حلٔؤؤف ااؤد

ـَؤؤـ  ،حلم ـًؤؤتؿ ليؤؤل ، ذا دخؤؤؾ وؾؤؤٙلقا   يمؤؤُِف ااؤؤديٝ حلـؤؤٓس ؿؤؤذـؽ حلٔؤؤتؿ ليؤؤل

اـًُػ   يٌِْقا ااديٝ  َذا واـدـٓؾ حلن سٌٚ روايٛ اـنحٙس هلؤذا ااؤديٝ 

« ًٙ ؾٙلقا حلي ؽيُؤقا  ؤف ؽيؤؾ ـٓس ٕٔف ؿٙن جٙـًٙ و شلـ حلدٚ حلن يتِثؾ ـف اـّٙس ؾٓٙل

و ٔؤؤؤؤ  روى  ؤؤؤؤذا ااؤؤؤؤديٝ دٓؤؤؤؤّ  دخؤؤؤؤؾ  ًُؤؤؤؤٙ ؿْؤؤؤؤذا  ،ؽؤؤؤؤٙرس واـؤؤؤؤروم  يى لْؤؤؤؤٙ
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ايبجُؤؤؤؤس ؽٍؤؤؤؤٙم ـؤؤؤؤف  يؤؤؤؤض اـّؤؤؤؤٙس ؽّْؤؤؤؤٙه طؤؤؤؤـ ذـؤؤؤؤؽ وؾؤؤؤؤٙل  ين سؤؤؤؤِيٜ رسؤؤؤؤقل اهلل  

ًٙ » :يٍؤؤقل¢  ذن  ؤؤذا  شؽُٓتٌؤؤقا لٍيؤؤده لؤؤـ اـّؤؤٙر لؤؤـ حلدؤؤٚ حلن يتِثؤؤؾ ـؤؤف اـّؤؤٙس ؾٓٙلؤؤ

قل ؽِْؤؤؤؤف  ؤؤؤؤٙيبيّك اـثؤؤؤؤٙين وـؤؤؤؤٓس اـنؤؤؤؤحٙس اـؤؤؤؤذي سؤؤؤؤِع  ؤؤؤؤذا ااؤؤؤؤديٝ لؤؤؤؤـ اـرسؤؤؤؤ

و َؤؤذا ؿٙٔؤؤٜ دٓؤؤٙة اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح ٓ ييرؽؤؤقن  ؤؤذا اـٍٓؤؤٙم اـؤؤذي  ، ؤؤٙيبيّك إول

 ًٙ  ،وٓ حلزيؤؤد طؤؤىل  ؤؤذا ،تيرؽقٔؤؤف ل  الدؿؤؤؿ لؤؤع حل ؤؤؾ اـيُؤؤؿ واـٌهؤؤؾ وؼؤؤ  ؿ حليهؤؤ

 ؤؤؤؾ ؾؤؤؤد دؤؤؤد ّٙ لؤؤؤـ  ،ؽْؤؤؤذا اـٍٓؤؤؤٙم   يَؤؤؤـ ليروؽؤؤؤٙ ل طْؤؤؤد اـرسؤؤؤقل  طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم

لؤٙ ؿؤؤٙن شؤؤخص » :الة واـًؤالم  طػؤؤ سؤؤّع بدلؤف هلل ؾؤؤٙلصؤحٚ اـٌّؤؤل  طُٓؤف اـنؤؤ

وؿٙٔقا ٓ يٍقلقن ـف يبٙ ييُِؤقن لؤـ ؿرا ٓتؤف  ،ر يٛ¢حلدٚ  ـْٓؿ لـ رسقل اهلل  

و ؤؤؤق سؤؤؤٓد اـٌػؤؤؤ وحلصؤؤؤحٙ ف حلؽهؤؤؤؾ حلصؤؤؤحٙب ٌٔؤؤؤل ¢و ذا ؿؤؤؤٙن رسؤؤؤقل اهلل   شـؤؤؤذـؽ

ـؤٓس لّؤٙ » :طىل وجف إرض ؽْؿ حلطرف اـّؤٙس  ِثؤؾ ؾقـؤف  طُٓؤف اـنؤالة واـًؤالم

ؽٌّّٓؤٙ  ؤؤق ؿٌؤؤ  ؿ و ؤؤق  شوييؤؤرف ـيٙيبّؤؤٙ دٍؤؤف ،ويؤؤقؾر ؿٌ ٔؤٙ ،لؤـ   يؤؤردؿ صؤؤً ٔٙ

ولؤؤع ذـؤؤؽ ؿؤؤٙن طُٓؤؤف اـًؤؤالم  ذا دخؤؤؾ طُؤؤْٓؿ ٓ يٍقلؤؤقن ـؤؤف ؽِؤؤـ سؤؤَٓقن  ،طؤؤٙيبْؿ

 ،حلدؤؤؼ  ٙـٍٓؤؤٙم لّؤؤف ولؤؤـ سؤؤَٓقن حلطؤؤرف   حؤؤؼ اـيُؤؤ ء لؤؤـ حلصؤؤحٙ ف ٓ  ؤؤذا وٓ  ؤؤذا

ت ويؤؤؾ ٔيؤؤقد ل ؽِْؤؤف  غ لؤؤٙ  ذن ٔحؤؤـ حلي دؤؤديٝ جٙءٔؤؤٙ وتٕوـؤؤف اـيُؤؤ ء  ؤؤٌيض اـ

ؽٓؤؤؤف  شلؤؤؤـ حلدؤؤؤٚ حلن يتِثؤؤؤؾ» :و ؤؤؤق ،ؿؤؤؤٙن طُٓؤؤؤف سؤؤؤٌُّٙ اـنؤؤؤٙـح  ؤؤؤذا حلدؤؤؤد إدٙديؤؤؤٝ

 ّٙك دديٝ نخر وضٙ ره حللس  ِقوقع  ذا اـٍٓٙم و ن  ،ؾقٓن هتًٌ  ل تًٌ 

ؿٙن  يٓدا طّف  يد حلن يتٌع صقاب ؽِْف ؾقلقا  غ سٓدؿؿ دديٝ ليٙذ ؽٍؤد ذؿؤره 

ء ل حلدـٛ اـٍٙلُع  ٙستحٌٙب اـٍٓٙم ـُيٙ  واإللٙم اـّقوي ؿث  لـ اـػاح واـيُ 

رمحف اهلل ـف رسٙـٛ ل  ذا ايبقوقع ويًتدل هبذا ااديٝ و ؤذا لؤع إسؤػ ل 

اطتٍؤؤؤٙدي لؤؤؤـ زٓت اـيُؤؤؤ ء ل تًٌؤؤؤ   يؤؤؤض اـّنؤؤؤقص لؤؤؤـ اـّؤؤؤٙدٓتع لؤؤؤـ ٔٙدٓؤؤؤٛ 
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وـٓس  ش سٓدؿؿؾقلقا  غ» :حللٙ اـروايٛ ؽٙاديٝ  ٌُظ ،اـروايٛ ولـ ٔٙدٓٛ اـدرايٛ

 شؾقلؤؤؤؤقا  غ سؤؤؤؤٓدؿؿ» :وؼؤؤؤؤ ه شصؤؤؤؤحٓح اـٌخؤؤؤؤٙري»ااؤؤؤؤديٝ ل  ،ؾقلؤؤؤؤقا ـًؤؤؤؤٓدؿؿ

وحلضَّؿ حلؾقل  ذا دتك ٓ ٔتقسع ل اـٌد ٓٙت لـ ، شؾقلقا ـًٓدؿؿ»وـٓس  ٌُظ 

ؾقلؤؤقا »ؾؤؤقن ليؤؤل حليهؤؤٙ  ؤؤع لؤؤٙ طُٓؤؤف روايؤؤٛ ااؤؤديٝ ر  ٌَ إلؤؤقر ؽؤؤٕؾقل حلؾؤؤقل  ؤؤَٕٔؿ تُ 

حلٔؤتؿ ليؤل ل  شؾقلقا ـًؤٓدؿؿ»ون ؾند  غ  رؽف  يهْؿ د ٙو ع ل ش غ سٓدؿؿ

و ؤؤؤؤؤع اـتيٌؤؤؤؤؤ   شؾقلؤؤؤؤؤقا  غ سؤؤؤؤؤٓدؿؿ»اـٌؤؤؤؤؤرق  ؤؤؤؤؤع اـتيٌؤؤؤؤؤ يـ  ؤؤؤؤؤع اـتيٌؤؤؤؤؤ  اـنؤؤؤؤؤحٓح 

 ّؤٙك ؽؤرق ضؤؤٙ ر و ّؤٙء طؤؤىل  ؤذا اـٌؤؤرق  ؟حلـؤٓس ؿؤؤذـؽ شؾقلؤقا ـًؤؤٓدؿؿ»ايبحؤرف 

اـىٙ ر ااديٝ ؾقلقا  غ سؤٓدؿؿ ـؤٓس ـؤف طالؾؤٛ  ِقوؤقع اـؤداخؾ يؤدخؾ ؽٍٓؤقم 

ًٙ ؿرا اـّؤؤؤٙس ـؤؤؤف  وهلؤؤؤذا ٔحؤؤؤـ ٍٔؤؤؤقل  ،ٕن  ؤؤؤذا اـٍٓؤؤؤٙم ؾٓؤؤؤٙم ـؤؤؤف وـؤؤؤٓس  ـٓؤؤؤف وتيىؤؤؤٓ ً  لؤؤؤ

ًٙ س ٙ ل ذـؽ وـَؤـ لؤـ اـؤذي يٍؤقم  غ  اـٍٓٙم  ـٓف جٙلز ٕن ااديٝ جٙء ٔن

اـؤؤؤداخؾ حل ؤؤؤؾ ايبجُؤؤؤس ؿُْؤؤؤؿ  ٔؤؤؤ  يٍؤؤؤقم صؤؤؤٙدٚ ايبّؤؤؤزل ؽْؤؤؤق اـؤؤؤذي يؤؤؤذ ٚ  ـٓؤؤؤف 

ّؤؤٙ  ؤؤذه اآٍٍؤؤٛ  ذا طرؽ ،ويًؤؤتٌٍُف وجيًُؤؤف ل ايبّؤؤزل حلو ل ايبَؤؤٙن ايبّٙسؤؤٚ ـؤؤف

سؤؤٙطدٔٙ ليرؽتّؤؤٙ يبؤؤٙ ؿؤؤٙن طُٓؤؤف سؤؤٌُّٙ اـنؤؤٙـح  غ حلن ٌْٔؤؤؿ  ؤؤذا ااؤؤديٝ ؿؤؤ  جؤؤٙء 

و خٙصؤؤؤٛ حلن  لؤؤؤٙم اـًؤؤؤّٛ اإللؤؤؤٙم حلمحؤؤؤد  ،ؾقلؤؤؤقا  غ سؤؤؤٓدؿؿ وـؤؤؤٓس ؾقلؤؤؤقا ـًؤؤؤٓدؿؿ

رمحؤؤؤف اهلل ؾؤؤؤد روى  ؤؤؤذا ااؤؤؤديٝ ل لًؤؤؤّده لؤؤؤـ روايؤؤؤٛ اـًؤؤؤٓدة طٙلمؤؤؤٛ ريض اهلل 

َٕ »ا  غ سؤؤؤٓدؿؿ تيؤؤؤٙغ طّْؤؤؤٙ ل ؾنؤؤؤٛ صقيُؤؤؤٛ  ٌُؤؤؤظ ؾقلؤؤؤق  ؤؤؤذه اـزيؤؤؤٙدة ؿؤؤؤ   شقهـُ زِ ْٔ ؽؤؤؤ

ؾ تٕويؤؤؤؤؾ وِؤؤؤؤ ٌْ يٍقـؤؤؤؤقن اـٓؤؤؤؤقم ل اـيقؤؤؤؤ ااؤؤؤؤٙض تهؤؤؤؤع اـٍّؤؤؤؤٙط طؤؤؤؤىل ااؤؤؤؤروف وتُ 

ااؤؤديٝ  ٕٔؤؤف إلؿؤؤرام اـؤؤداخؾ ويؤؤدل ويٖؿؤؤد حلن إلؤؤر  ٔؤؤ  ؾؤؤٙم ـُؤؤذ ٙب  غ اـًؤؤٓد 

 ًٙ ًٙ  و ؤؤؤق سؤؤؤيد ا ؤؤؤـ ليؤؤؤٙذ إلٔزاـؤؤؤف لؤؤؤـ دا تؤؤؤف ٕٔؤؤؤف ؿؤؤؤٙن لريهؤؤؤ ؽؤؤؤٗذن  ،ؿحُؤؤؤفحلل  لنؤؤؤٙ 

زال  ّؤؤٙ ـُحٙجؤؤٛ وـؤؤٓس ـالؿؤؤرام وآدؤؤرتام طؤؤىل  ؤؤذا اـهؤؤقء ٌْٔؤؤؿ ٔحؤؤـ اـٍٓؤؤٙم آٔؤؤ
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 ق حلصؾ ـَـ ايبًٕـٛ  ل ًٌْٔٙ ـًٓؤٜ حلصؤؾ ؽْؤل ؽؤرع ـيؤؾ ل  ؤذا لؤٙ يٌَؤل  ن 

 .شٙء اهلل

 ( 00:  06:  44/ 782) اهلدى والنور/

اـًٖال يٙ شٓخ يتيُؼ  ٙـتٕويؾ لٙ ؾقـَؿ دٌىَؤؿ اهلل و ؤٙرك ؽؤَٓؿ ل : اـًٙلؾ

 . ـيٌٙرة اـتٕويؾ يدؽع اـتٌَ  ذه ا

 . طٌقا اـتٕويؾ-

 ِيّؤك يؤٙ شؤٓخ حلن ؿؤؾ لتؤٕول  ،اـتٕويؾ يدؽع اـتٌَؤ  وٓ يؤدؽع اـتٌؤديع لداخُٛ:

لٌتؤؤؤدع ٓ حلٔؤؤؤف ؿؤؤؤٙؽر  ؤؤؤؾ  ؤؤؤذا اإلصؤؤؤالق صؤؤؤحٓح حلم ٓ  ؤؤؤد لؤؤؤـ تٌنؤؤؤٓؾ لّْؤؤؤٙ  ؤؤؤٙرك اهلل 

  .ؽَٓؿ

 . ٓ ـٓس صحٓحٙ اـمٓخ:

 . حلـٓس صحٓح يٙ شٓخ لداخُٛ:

ييّؤؤؤل  ؤؤؤذا اـٍؤؤؤقل يُجؤؤؤٕ  غ اـتٌؤؤؤديع دون  ،صؤؤؤحٓح واصؤؤؤرب طؤؤؤظـؤؤؤٓس  اـمؤؤؤٓخ:

ٔحـ ؾقـّٙ ل اـتٌديع ؿٍقـّٙ ل اـتٌَ  ايبذؿقر نٌٔٙ ل  ،اـتٌَ   ٙـًٌّٛ ـُتٕويؾ

 ُٔ ُٔ  ،ر  ٓ لـ حلؾِٜٓ طُٓف ااجٌٛ  ََ حلول ا؛ًُٛ حلي ٓ  ع  ٓ لـ حلؾِٜٓ طُٓؤف د  ٌِ وٓ 

حلو ـيؤؾ اـيٌؤٙرة  ، ٙجتْؤٙد خؤٙصئ لّؤفـَـ ؾد يَؤقن ا تداطؤف  ،وـق حلٔف ا تدع ،ااجٛ

 ،ؿؤؤؤؤ  حلن ايبجتْؤؤؤؤد ؾؤؤؤؤد يٍؤؤؤؤع ل اسؤؤؤؤتحالل لؤؤؤؤٙ دؤؤؤؤرم اهلل ،حلخؤؤؤؤص  ٙجتْؤؤؤؤٙد خوؤؤؤؤٕ لّؤؤؤؤف

حلؾؤقل ؿؤ  حلن ايبجتْؤد ؾؤد يٍؤع ل اسؤتحالل لؤٙ دؤرم  ؟اهتهِقن  ذه اـيٌٙرة حلم ٓ

 ،ـَـ  ق ٓ يٍند آستحالل و ٔ  جيتْد ويًتٌّط ؽٍٓع ل فٙـٌٛ ااؤرام ،اهلل

ل و ؤؤق ل اـؤؤّص اـؤؤذي  لؤؤٙ حلٔؤؤف   يتٌؤؤع دٓـتؤؤف حلو ل اـؤؤّص اـؤؤذي   حلو يٍؤؤقل دؤؤال
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دون حلن يٍنؤؤد اسؤؤتحالل ااؤؤرام ٓ ؽؤؤرق  ،ؽٍؤؤٙل لؤؤٙ ؾؤؤٙل ؽٙسؤؤتحؾ ااؤؤرام ،يؤؤرد  ـٓؤؤف

و ؤؤع لؤؤـ  ،و ؤؤع لؤؤـ يرتَؤؤٚ اـٌدطؤؤٛ  تْؤؤداً  ، ذن  ؤؤع لؤؤـ يًؤؤتحؾ ااؤؤرام  تْؤؤداً 

 وادؤؤدة لؤؤـ  ؤؤذه إلؤؤقر لؤؤـ يٌؤؤرق  ؤؤع وؿؤؤؾ   ٓ ؽؤؤرق حل ؤؤداً  ،يٍؤؤع ل اـٌَؤؤر  تْؤؤداً 

 . اـثال ٛ ؽْق لتّٙؽر لتّٙؾض

 ( 00:  28:  39/ 782) اهلدى والنور/

ًٔؤؤؤِع  ؤؤؤٙرك اهلل ؽؤؤؤَٓؿ يؤؤؤٙ شؤؤؤٓخ  ج طؤؤؤٛ يوُؤؤؤؼ طُْٓؤؤؤٙ بٙطؤؤؤٛ اـتقؾؤؤؤػ : اـًؤؤؤٙلؾ

واـتثٌٜ ؽْال تَرلتؿ  ٗطوٙلّٙ ٌٔذة شٙؽٓٛ وؿٙؽٓٛ دقهلٙ لـ  ق ايبٖسس هلٙ وحليـ 

 ؽَٓؿ يٙ شٓخ ؟ٔمٕت ولٙ  ل حلؽَٙر ٙ  ٙرك اهلل 

ـؤؤٓس طّؤؤدي طُؤؤؿ طؤؤـ بٙطؤؤٛ اـتقؾؤؤػ واـتثٌؤؤٜ يٌؤؤدو حلن ووؤؤيَؿ حلسؤؤقحل  اـمؤؤٓخ:

لـ وويّٙ لٙذا تيرؽقن حلٔؤتؿ ٔحؤـ ٔيؤرف اـقاؾٌؤٛ حللؤٙ اـتقؾؤػ واـتثٌؤٜ ؽْؤذه تيؤٙ   

 . دديثٛ

 ذه دٌىَؿ اهلل يٙ شٓخ يوُؼ طُْٓٙ بٙطٛ اـتقؾػ حلو بٙطؤٛ اـتٌؤع  لداخُٛ:

اـرجؾ إصؾ ؽٓف اـتقؾػ لثال ؽال يٍٙل طّؤف لًؤُؿ   ٖٓء يٙ شٓخ يٍقـقن لثال ل

وٓ ؿؤؤٙؽر وٓ سؤؤّل وٓ  ؤؤدطل دتؤؤك يتٌؤؤع حللؤؤره ؽؤؤ ذا تٍقـؤؤقن دٌىَؤؤؿ اهلل ل  ؤؤذه 

 . اـٍٙطدة ول  ذه ا؛ طٛ ول  ذه ايبٍٙـٛ

وـق سِيقه يٍقل حلشْد حلٓ  ـؤف  ٓ اهلل ومحِؤد رسؤقل اهلل ورحلوه ينؤظ  اـمٓخ:

 . لر  َذالع ايبًُِع يٌدوا حلن إ

 . ٔيؿ لداخُٛ:

 .وـق ييّل  ذا  ق لّتْك اـهالل اـمٓخ:
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ٓ سٓ  يٙ شٓخ يقجد طّدٔٙ ل اـًيقديٛ  يض اـٌئؤٙت  ؤدا ؿ اهلل ٓ  لداخُٛ:

ن إصؤؾ ل  ػ ل حللره دتك  يهْؿ يٍؤقل قؾ  تَ ِقن طىل اـرجؾ  حجٛ حلٔف لُ ُ  ًَ يُ 

ذا تقجْؤقن  ؤٖٓء وتّنؤحقن اـرجؾ اخقأٓتف حلو تًٌُٓٓتف دتك يتٌع حلٔف سؤٌُل ؽؤ 

 يٙ شٓخ؟

َٜ ﴿ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٖٓء اـمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٓخ: ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ًْ ـَ الَم  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ً ُؿ اـ َُ ْٓ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ـَ ك  ِ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ٍَ ـْ ـْ حَل َؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقا يبِ ـُ ق ٍُ ...َوٓ َت

ِلًّؤؤؤٙ... ْٖ ٍنؤؤؤٛ ايبؤؤؤذؿقرة ل اـنؤؤؤحٓحع يبؤؤؤٙ صؤؤؤٙر ايبػؤؤؤك حتؤؤؤٜ اـ [44]النسررراء:﴾ُل

ض ؤؤٛ اـًؤؤٓػ ؾؤؤٙل ٓ  ـؤؤف  ٓ اهلل ؽؤؤ   ٙٓ ؤؤٙ وؾتُؤؤف تيرؽؤؤقن ،  ؤؤال  طؤؤـ ؾٌُؤؤف؟  ؤؤٖٓء 

وا  ٌرؾؤٛ جديؤدة صٓؤٚ لؤـ  ِؤؾ وزر  ؤذه  ٌدوا حل ؿ لٌتدطؤٛ محؤد قن ييّؤل جؤٙي

  اـدطقة يٙ بٙطٛ طّدؿؿ؟

 ٌٜ ل دقل  ذه ايبقاوٓع ـ   ّٙك  يض اـَتٚ حلُ -لداخُٛ:

 . ـَـ لش ليروف يدطق  غ  ذا اـمٓخ:

لٙ  ق ليروف يٙ شٓخ اـمخص ـَـ ل ؿتٙب ـُحداد يَِـ سِيتؿ  :لداخُٛ

 . ؽٓف يٙ شٓخ

 .  ذا اـذي ؿٙن ل ايبديّٛ-مٓخ:اـ

 . حلي ٔيؿ لداخُٛ:

 . ن ٓ يزال ؽْٓٙوأ - اـمٓخ:

 . حلي ٔيؿ ٓ يزال لداخُٛ:

 . طجٓٚ لٙ اسؿ اـَتٙب اـمٓخ:
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 طٍٙلد اـيُ ء وطّدٔٙ يٙ شٓخ ايبٍدلٛ-لداخُٛ:

 . ـٓف ايبٍدلٛ ييّل اـمٓخ:

 . ييّل ؽْٓٙ  يهٙ ايبالدىٙت  ٙرك اهلل ؽٓؽ لداخُٛ:

 . ييّل اـَتٙب ؿُف ـٓس لّمقر اـمٓخ:

ٓ لّمقر يٙ شٓخ ول حللقر ؿث ة ـَّّٙ حلخذٔٙ لثؤؾ لؤٙ تٍؤقل ايبختقؤ  لداخُٛ:

 . ـيؾ ا؛ؾ يًّل طـ اـَؾ

صٓؤؤٚ طُِّؤؤٙ اـؤؤذي وصؤؤُّٙ حلٔؤؤف لؤؤـ تاللؤؤذة اـمؤؤٓخ إٔنؤؤٙري ل ايبديّؤؤٛ  اـمؤؤٓخ:

 . صحٓح  ذا اـَالم

 . محٙد إٔنٙري ٓ حلطُؿ يٙ شٓخ لداخُٛ:

ىل :جؤٙءؿؿ حلدؤد اإلخؤقة لؤـ اإللؤٙرات وؿؤٙن يًؤٕـؽ وؿؤٙن سؤٖال دؤقل حل ق ـؤٓ-

 . لـ  ق اـَٙؽر ولـ  ق ايبٌتدع ؿٙن يدور دقل  ذا إلر

ن طٙلٛ ايبًؤُِع لؤثال حلن   : ٙ طُٓؽ يٍقلحلييّل ل ؿُِٛ يٙ شٓخ حلؾر لداخُٛ:

طٙلؤؤٛ ايبًؤؤُِع لّؤؤذ زلؤؤـ طؤؤىل اإلرجؤؤٙء وؿؤؤذا طٙلؤؤٛ حل ؤؤؾ اـؤؤرحلي، ييّؤؤل طُٓؤؤفأ ولؤؤـ 

لؤـ دٙـؤف  اّوُؼ ٓ يثٌتقن ٕدد لؤـ اـّؤٙس حلٔؤف طؤىل اـًؤّٛ  ٓ  يؤد حلن يتٌّٓؤقايب ذا 

 . و ٓ ؽٕٙصؾ طّد ؿ حلٔف لرجئٛ

ٓ دقل وٓ ؾؤقة  ٓ  ؤٙهلل  ّؤٙ يىْؤر ـَؤؿ حلمهٓؤٛ اـتًِؤؽ  ِؤّْٞ اـًؤُػ  اـمٓخ:

والٓ  يٓد وحللثٙـف  ؾ  َه  ذا رجؾ أن صُؼ  ذا و ًؽ  ٌِْف ـَُتٙب واـًّٛ ؽَ 

 . طق ل ؿؾ لَٙن ؿثر ل ؿؾ
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شٓخ ٔحـ ؿّٙ ؾدي  إخ طظ اـتٍك ؽٓف وؿٙن ذؿر يل لقجز حلن طّده  لداخُٛ:

ؼُق اـرجؤؾ  ؤذا ؾؤدي  صٌيؤٙ طّؤده ؼُؤق اـرجؤؾ ل اـًؤّٛ وتوٌٍْٓؤٙ واـتمؤديد وؿؤذا 

  لـ  ذا اـٌٙب  ذا

يٙ شٓخ لـ اـمٌٙب أن لٙ ٍٔقل ؿثؤ  حلؼُؤٚ اـمؤٌٙب  اً ٓ سٓ  حلن ؿث لداخُٛ:

ايبؤؤؤّْٞ دتؤؤؤك  ن ويقجؤؤؤدون ل  يؤؤؤض ايبّؤؤؤٙصؼ ل ايبَُِؤؤؤٛ يّْجؤؤؤقن  ؤؤؤذايتقزطؤؤؤق

حلطؤؤؤؤؤؤرؽْؿ ٓ يًؤؤؤؤؤؤُِقن طُّٓؤؤؤؤؤؤٙ ؤحؤؤؤؤؤؤـ ٔتحُؤؤؤؤؤؤؼ ل دروس اـيُؤؤؤؤؤؤؿ طّؤؤؤؤؤؤد ايبمؤؤؤؤؤؤٙيخ ٓ 

  .يًُِقن

 . اهلل ايبًتيٙن ، ٖٓء خقارج ييّل يِمقن ل صريؼ اخلروج اـمٓخ:

يبؤٙذا  ؿ ؽًؤٕـف إخُ  ًَؤ دخؾ وادد لّْؿ طؤىل  يؤض اـمؤٌٙب ل ايبَتٌؤٛ ؽُؤؿ يُ  

 . ؿ ؾٙل اـًالم سّٛ حلي ٔيؿُ  ًَ ٓ تُ 

 .  ذا ـٍٓتف ؽًُؿ طُٓف اهلل حلؿرب 

 ( 00:  31:  42/ 782) اهلدى والنور/

 ( 00:  34:  40/ 782) اهلدى والنور/

يٙ شٓخ ل سٖال سادٛ جديد ويتيُؼ ل لًٕـٛ اـؤدطقة  غ اهلل طؤز وجؤؾ يؤٙ -

ة  يؤؤض اـتًؤؤجٓالت اإلسؤؤاللٓٛ شؤؤٓخ  ّؤؤٙك يؤؤٙ شؤؤٓخ لؤؤع إسؤؤػ وحلؾقهلؤؤٙ  َؤؤؾ لؤؤرار

طّؤؤدٔٙ ل ايبَُِؤؤٛ اـير ٓؤؤٛ اـًؤؤيقديٛ تتٌّؤؤك صريٍؤؤٛ ل اـتًؤؤجٓؾ  حٓؤؤٝ حل ؤؤٙ تهؤؤع 

تؤؤؤتَُؿ لؤؤؤثال  ٙهلؤؤؤٙتػ حلو ؼؤؤؤ ه  ةل طؤؤؤـ ايبؤؤؤقت حلو طؤؤؤـ لؤؤؤثال الؤؤؤرحلىؤؤؤلؤؤؤثال ذيؤؤؤط وط

 يؤؤض اـوجؤؤٙت دتؤؤك  ويهؤؤيقن لٍؤؤدم لٍدلؤؤٛ ل اـػؤؤيط  لؤؤٙ  يؤؤض ايبقسؤؤٍٓك حلو

ـٓؤؤقم ؽؤؤؤر   ـيَُؤؤؿ تًؤؤٕـقن اـمؤؤؤٓخ طؤؤظ يٍّؤؤؤؾ حلين حلسؤؤِيٜ اـػؤؤيط اـمؤؤؤٓخ طؤؤظ ا
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ـَؤؤؤؿ اـنؤؤؤقرة ؽيؤؤؤال واهلل محؤؤؤزن ييّؤؤؤل تتِثؤؤؤؾ  نؤؤؤقرة الؤؤؤرحلة تَُؤؤؤؿ رجؤؤؤؾ  ٙهلؤؤؤٙتػ 

واـرجؤؤؤؾ يؤؤؤذ ٚ  ٙـًؤؤؤٓٙرة  ؤؤؤق وايبؤؤؤرحلة واـنؤؤؤقت ل اـًؤؤؤٓٙرة تٍؤؤؤػ ويّؤؤؤزل اـرجؤؤؤؾ 

 ؿ  يد ذـؽ  ، ف اـٌحر ًٕٔل اهلل اـًاللٛ واـيٙؽٓٛذا ٚ ايبرحلة وصقت اـٌحر ؿٙٔف 

اـرجؾ وؿٕٔف وؾع ل زوجتف  ؿ  يد تقخ ايبرحلة  ؿ  يؤد ذـؤؽ يؤٕيت  تًِع صقت

ٕن لهؤِقن حلو طّؤقان اـػؤيط اـؤذلٙب اـٌػؤيٛ  ؤؿ  يؤد ذـؤؽ يؤٕيت  ،صقت اـؤذلٚ

 . ااًـ وسادٛ واـٍرنن و ذا لقجقد طّد اـمٓخ طظإدٙديٝ 

 . ييّل حلدٙديٝ وأيٙت اـٍرأٓٛ ؽٓف اـمٓخ:

 . لٛحلي ٔيؿ ـَـ  يد ايبٍد لداخُٛ:

 . ييّل ل اـّْل طـ  ذا اـفء اـمٓخ:

ييّؤؤؤل ؿؤؤؤٕ ؿ جيؤؤؤرون  غ حللؤؤؤر ًٔؤؤؤٕل اهلل اـًؤؤؤاللٛ ؽؤؤؤ ذا تّنؤؤؤح  ؤؤؤٖٓء  لداخُؤؤؤٛ:

 . ولٙذا اـيِؾ حلؽدٔٙ  ٙرك اهلل ؽٓؽ

 . واهلل يٙ حلخل ذ اـٌتـ لٙ جييؾ اآُؿ د ان اـمٓخ:

ويٍّؤؾ ـق سِحٜ يٙ شٓخ  ؤذا إسؤُقب يًؤتيِؾ ل إؽؤالم اـًر ٓؤٛ  لداخُٛ:

طـ صٙدٚ اـتًجٓالت اـذي ؽيؤؾ  ؤذا لٍقـؤٛ و ؤل ؿؤؾ صريٍؤٛ اسؤتيُِْٙ اـًؤرب 

 ؤجحٜ  ؽُّٙ استي هلٙ.

ٕن  ؤؤؤذه  ،وٓ جيؤؤؤقز ،ييّؤؤؤل اـًٙيؤؤؤٛ تؤؤؤربر اـقسؤؤؤُٓٛ  ؤؤؤذه ؾٙطؤؤؤدة هيقديؤؤؤٛ-اـمؤؤؤٓخ:

اـقسؤؤُٓٛ ؾؤؤد يٕخؤؤذ ٙ حل ؤؤؾ إ ؤؤقاء وٓ يًؤؤتِيقن ـُّنؤؤٓحٛ اـتؤؤل زطؤؤؿ حلٔؤؤف ؾؤؤدم  ؤؤذه 

ٙلح لؤؤؤـ اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ تيؤؤؤددت إسؤؤؤٌٙب وايبؤؤؤقت ايبٍدلؤؤؤٛ ـتقجٓؤؤؤف تُؤؤؤؽ اـّنؤؤؤ

وادؤؤؤؤد لؤؤؤؤدٔٙ يؤؤؤؤٙ حلسؤؤؤؤتٙذ  ِؤؤؤؤددك لؤؤؤؤٙذا طّؤؤؤؤدؿؿ ل ايبنؤؤؤؤٌٓٛ  ؤؤؤؤذه واهلل  ؤؤؤؤذه حلول لؤؤؤؤرة 
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 . حلسِيْٙ

ؿ  تيُِقن ل  ّٙك اـتقجف ايبقجقد  ؤع اـمؤٌٙب ايبًؤُِع و خٙصؤٛ  :شٍرة

 ؤؤؤؿ طؤؤؤىل لؤؤؤّْٞ اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ وٓ حلؾؤؤؤقل بؤؤؤٓيْؿ و ٔؤؤؤ  حلؾؤؤؤقل  اـؤؤؤذيـ يٍقـؤؤؤقن  

ت وـؤؤق د  صالؾْؤؤٙ دتؤؤك وـؤؤق حلَ  طؤؤـ اـوريؤؤؼ يؤؤرى  ؤؤٕن اـقسؤؤُٓٛ ـًٓؤؤٜ طؤؤىل  ذ  اـؤؤذي َشؤؤ 

ؿٜٙٔ  ل ل ذاهتٙ ؽٙسدة ؽٗ ٙ  ذا صُح حللر هبٙ ؽيُْٓؿ حلن يرتؿق ٙ ويًّؤقن حلو ٓ 

يٍقـؤؤقن هبؤؤذا اـٌْؤؤؿ حلو  ؤؤذا اـٌْؤؤؿ هلؤؤذه ايبٍقـؤؤٛ اـتؤؤل تًّؤؤٚ  غ لَٓؤؤٙؽٓظ اـًٙيؤؤٛ 

ـنقر لثال ويّيقن طىل اـذيـ يٍقـقن  ٗ ٙدؤٛ ؽْؿ يٍقـقن  تحريؿ ا ،تربر اـقاسوٛ

اـتِثٓؤؤؤؾ حلو اـتنؤؤؤقير ويؤؤؤرون  ؤؤؤٕن اـتِثٓؤؤؤؾ واـتنؤؤؤقير لؤؤؤـ إلؤؤؤقر ايبحرلؤؤؤٛ اـتؤؤؤل ٓ 

طـ اـتِثٓؤؾ  وـَـ  ّٙك وسُٓٛ يَِـ ا تداطْٙ حلو حلخذ ٙ لـ  ذا ؤًتًّل ، قز

 وطّدلؤذٍ  ،ٌل حلن ٔتِثؾ ايبنقر إشٓٙء  ٕسؤ طّٙ و ٕصؤقاتّٙواـتنقير ايبرحلي ؽَٓ

 ،َٔقن ؾد  ٌّّٙ واجتٌّّٙ اـقسُٓٛ ايبتٌؼ طىل درلتْٙ حلٓ و ل اـتنقير واـتِثٓؾ

وحلٔؤؤٙ دٍٍٓؤؤٛ  ، ؤؤؿ  ؤؤذه ا؛زلٓؤؤٛ يٕخؤؤذو ٙ ويرتٌؤؤقن طُْٓؤؤٙ  ؤؤذا إلؤؤر اـٌؤؤٙدش اـًؤؤٓئ

ؿ ؿتؤؤؤؤداطل إؿُؤؤؤؤٛ  غ لؤؤؤؤؿؤؤؤؤ  تٌهؤؤؤؤؾ شؤؤؤؤٓخّٙ حلّٔؤؤؤؤٙ ل حليؤؤؤؤٙم اـٌؤؤؤؤتـ ؽْٓؤؤؤؤٙ تتؤؤؤؤداطك إ

ـ سؤ طف ـؤٓس طؤـ ؾؤقل ؽٓؤف ـٓؤدؽع ؽتّؤٛ حلو وذ اـٌتـ لٙ ييجز اإلًٔٙن ط ،ؾنيتْٙ

ٔتؿ لْ  حليديَؿ حلـَـ حلؾقل  ٕن  ذا طالج ـٓس ل حليديّٙ وٓ ل  ،ؽتّتع حلو  الث

وحلصيٚ ولـ  حمًٙ دٙوـتؿ ٕن  ّٙك حليهٙ حللقر ؽقادش ؿث ة ور   تَقن حلشد ؽُ 

ؽٕؾقل اـيالج طّؤد  ؤٖٓء حلن يتنؤؾ ؽؤْٓؿ اتنؤٙل لٌؤٙذا اـؤذي  ، ذا ويًَٜ طّْٙ

وـَؤـ جيؤٚ طُّٓؤٙ حلن ٔؤذ ٚ  ،يقن  ذا ٓ يًّؤل حلن ٔىؤؾ ل ٍٔؤد هلؤؿ لؤـ  يٓؤدينّ

وحلن اـقصؤؤؤقل  غ حتنؤؤؤٓؾ  ، ـؤؤؤْٓؿ ؤٌؤؤؤع هلؤؤؤؿ ااَؤؤؤؿ اـػؤؤؤطل ل  ؤؤؤذه ايبًؤؤؤٕـٛ

 ًٙ و ن  ذا  ،اـًٙيٛ هبذه اـقاسوٛ وهبذه اـقسُٓٛ ٓ شؽ حل ٙ محرلٛ وٓ جيقز لوٍُ
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لٓٛ ل ايبًؤؤتٌٍؾ لؤؤٙ دام اؤؤٙ يٌؤؤتح  ٙ ؤؤٙ حلؿؤؤرب  وحلوسؤؤع وستنؤؤٌح اـتًؤؤجٓالت اإلسؤؤال

ور ؤؤ  يؤؤٕيت اـٓؤؤقم  ،حلّٔؤؤٙ ؽتحّؤؤٙ  ؤؤذا اـٌؤؤٙب وحلجزٔٙ ؤؤٙ سؤؤَٓقن  ّؤؤٙك ذ حلؿؤؤرب وحلؿؤؤرب

اـذي ٔرى ؽٓف اـٌٓديق اـذي يٌٓح اـٌٙدمٛ ايبّىقرة وايبًِقطٛ ليٙ حللرا ـٓس ؽٓؤف 

 ،قر ؽْذا حلوٓ ييّل حلن يٌّف  ٖٓء وبقؽقن  ٙهلل و ٙـٓقم أخر  غ ؼ  ذـؽىمح

ؤؤ يْ ـؤؤؽ حلن يُ  ؤؤؿ  يؤؤد ذ ؾ طؤؤىل تقطٓؤؤٛ اـمؤؤٌٙب  ؤؤٕن  ؤؤذه وسؤؤُٓٛ محرلؤؤٛ وحلٔؤؤف ٓ جيؤؤقز َِ

 ٙـًؤُوٙن  لؤٙٓ  عذاء لثؾ  ذا اـػيط وٓ اـتًجٓؾ طُٓف و ّؤٙك حليهؤٙ  ن اهلل ـٓؤز

 .  ٙـٍران عيز

 .  ذا  ق إصؾ لداخُٛ:

طؤؤؤؤـ ايبَّؤؤؤؤر وحلن واـّؤؤؤؤٙ ع ٓ  ؤؤؤؤٕس حلن تتنؤؤؤؤُقا  ؤؤؤؤٙٔلريـ  ؤؤؤؤٙيبيروف  لداخُؤؤؤؤٛ:

نؤؤؤؤقا هلؤؤؤؤؿ  ؤؤؤؤذه اـؤؤؤؤدور حلو  ؤؤؤؤذه اـتًؤؤؤؤجٓالت اـتؤؤؤؤل تَؤؤؤؤقن ل  ؤؤؤؤذا تٌّٓؤؤؤؤقا هلؤؤؤؤؿ حت

 . اـتًجٓؾ حلن تنٙدر لثؾ  ذه إذصٛ

اآٍٍؤؤؤٛ حلن  ؤؤؤذا اـًؤؤؤٖال ٕن  يؤؤؤض اـمؤؤؤٌٙب لقصؤؤؤقؽقن  ٙـًؤؤؤٌُٓقن -لدخُؤؤؤٛ:

 ٙـًٌُٓع ٓ يًِع ـّٙ يٙ شٓخ ؿ  ؾٓؾ حلٔؽ ـق ووؤيٜ .. اـرا ؤع ـٍٓؤؾ لٌتؤدع ـٍؤٙل 

ّٙ ؽٕردٔؤؤٙ اـّنؤؤٓحٛ تَؤؤقن لؤؤَّؿ ولؤؤـ اـمؤؤٓخ اـًؤؤٌُٓقن حلٔؤؤؽ لٌتؤؤدع ؽْؤؤؿ ٓ يًؤؤِيقٔ

حل ق لٙـؽ دتك تَقن حلوؾع طُْٓؿ ييّل  ذا ايبراد لؤـ اـًؤٖال وٓ ـٍنؤد اـتمؤْ  

 . هبؿ

طؤىل ؿؤؾ دؤٙل ـيُؤف ل ؿُِؤٛ اـمؤٓخ حل ؤق لٙـؤؽ لؤٙ ؽٓؤف اـًّٓؤٛ واـٌَٙيؤٛ  -اـمؤٓخ:

ـ حللٙ حلٔؤٙ ؽؤٕؾقل ـؤٓس إلؤر ؿؤ  يمؤٙع ل  ؤذا اـزلؤٙن حلن اـقسؤٙلؾ  تُؤػ ذطؤٙ طؤ

ايبٍٙصد وحلن ـُدطٙة ايبًُِع حلو اـداطٓٛ ايبًُؿ حلن يتخذ حلي وسؤُٓٛ يتقصؤؾ هبؤٙ 
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 غ حتٍٓؼ ؼٙيٛ ذطٓٛ ذـؽ ٕن  ذا ايبّوُؼ لـ تًقيغ ؿؾ وسُٓٛ  ؤزطؿ حتٍٓؤؼ 

ًٙ  ،ؼٙيٛ ذطٓٛ حلوٓ ـٓس ذـؽ لـ ايبيروف ذطًٙ  و ذا حل ؿ حلن اـقسٙلؾ ؽؤٓ   و ٙٔٓ

ٙ لؤؤؤؤؤـ صٙطؤؤؤؤؤٛ  ٙرهيؤؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤؤل حليهؤؤؤؤؤٙ لٍّقـؤؤؤؤؤٛ يتيُؤؤؤؤؤؼ  رت ٓؤؤؤؤؤٛ اـٌّؤؤؤؤؤقس وهتؤؤؤؤؤذيٌْٙ وتٍريٌْؤؤؤؤؤ

ٔحؤؤؤـ ٓ َّٔؤؤؤر حلن  يؤؤؤض اـقسؤؤؤٙلؾ ايبٙديؤؤؤٛ حل ؤؤؤٙ ترتؾؤؤؤك لؤؤؤع  ،ؿٙـًٙيؤؤؤٙت وؿٙيبٍٙصؤؤؤد

  يَـ لـ ايبًٓقر حتٍٍْٓؤٙ  ٓنؤ ل اـؤزلـ ايبؤٙيض  اـزلـ وتنٌح حتٍؼ حللقراً 

ٓ َّٔؤؤر وجؤؤقد لثؤؤؾ  ؤؤذه اـقسؤؤٙلؾ ؿؤؤ  ٔحؤؤـ أن ًٔؤؤجؾ لَؤؤرب صؤؤقت ؤحؤؤق ذـؤؤؽ 

نؤؤقير  يؤؤض ااؤؤقادث دون حلن تؤؤرى  ؤؤذه وسؤؤٙلؾ وجؤؤدت ل اؤؤٙ ذؿؤؤرتؿ نٌٔؤؤٙ لؤؤـ ت

وـَؤؤـ ٓ جيؤؤقز حلن ٔوُؤؤؼ اـَؤؤالم  جؤؤقاز اسؤؤتي هلٙ  ؤؤدطقى حلّٔؤؤٙ  ،اـيقؤؤ ااؤؤٙض

ٍٔنؤؤؤد حتٍٓؤؤؤؼ ؼٙيؤؤؤٛ ذطٓؤؤؤٛ ّٕٔؤؤؤٙ سؤؤؤٍّقل جيؤؤؤٚ حلن تَؤؤؤقن اـقسؤؤؤُٓٛ حليهؤؤؤٙ وسؤؤؤؤُٓٛ 

 .لػوطٛ

 :ماـقاؾؤؤع حلن  ؤؤذا ايبًؤؤٕـٛ هلؤؤٙ طالؾؤؤٛ  ٕصؤؤُع طُِٓؤؤع حلدؤؤدمهٙ ؾقـؤؤف  طُٓؤؤف اـًؤؤال

وأخر ايبيروف  ع اـيُ ء  ٙيبنٙـح  ،شؿؾ   دطٛ والـٛ وؿؾ والـٛ ل اـّٙر»

وـؤذـؽ وجؤد لؤـ    ،لٙ  تُط طّد  يض اـّؤٙس  ٙـٌدطؤٛ اـهؤالـٛ ؿث اً  ،ايبرسُٛ

وواوؤح جؤدا حلن ايبٍنؤقد  ،يٍؾ  جقاز تٌّل  ذه اـٍٙطدة و ل ايبنؤٙـح ايبرسؤُٛ

 ؤؤؤؾ جيؤؤؤقز  ،حتٍؤؤؤؼ ؼٙيؤؤؤٛ ذطٓؤؤؤٛ ٙيبنؤؤؤُحٛ ايبرسؤؤؤُٛ  ؤؤؤق وجؤؤؤقد سؤؤؤٌٚ حلو وسؤؤؤُٓٛ 

لؤؤّْؿ ولؤؤّْؿ لؤؤـ حلخؤؤذ  ،ا ؤؤٙذ  ؤؤذه اـقسؤؤُٓٛ لؤؤٙ دالؤؤٜ حل ؤؤٙ حتٍؤؤؼ ؼٙيؤؤٛ ذطٓؤؤٛ حلم ٓ

 ٙيبنُحٛ ايبرسُٛ ؾٙل  جؤقاز ذـؤؽ ولؤـ ٓ ؽؤال ـَؤـ اـقاؾؤع حلن اصؤالق اـٍؤقل ل 

و ؤؤؤذا  ،و ٔؤؤؤ  ٓ  ؤؤؤد لؤؤؤـ اـتٌنؤؤؤٓؾ ،ايبنؤؤؤٙـح ايبرسؤؤؤُٛ  جيٙ ؤؤؤٙ حلو سؤؤؤٌُٙ ـؤؤؤٓس  ًؤؤؤُٓؿ

ٔؤؤٜ  ـٓؤؤف ٌٔزؤؤ وأػؤؤح ـؤؤف صؤؤدري ؿّؤؤٜ اسؤؤتٌدتف لؤؤـ ؿؤؤالم ٕاـتٌنؤؤٓؾ اـؤؤذي اصِ

وحلٔٙ دّٓ  حلذؿر  ذه ايبًٕـٛ حلرى ـزالٙ طظ حلن  ،شٓخ اإلسالم ا ـ تِٓٓٛ رمحف اهلل
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حلذؿؤؤر شؤؤٓخ اإلسؤؤالم ٕٔؤؤف ييؤؤقد اـٌهؤؤؾ  ـٓؤؤف ل  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ لؤؤـ  ؤؤٙب حلن لؤؤـ  رؿؤؤٛ 

ًٙ  و خٙصؤٛ  ذا ؿؤؤٙن ؾؤقًٓ  ،ؾٙلُؤف اـيُؤؿ طؤزو اـٍؤقل  غ ويهؤؤٙف  ،طىؤٓ ً  ًٙ وطُِٓؤ  ٙلؤ

 ؤق  ، غ ذـؽ حلٔف  ده ٔٙدرا ٓ  ده ل  وقن ؿتٚ اـيُ ء اـٌوٙدؾ لـ اـيُ ء

يؤؤؤؤؤٕيت  ٙـتٌنؤؤؤؤؤٓؾ اـتؤؤؤؤؤٙيل اـقسؤؤؤؤؤُٓٛ اـتؤؤؤؤؤل دؤؤؤؤؤد ٜ ويرجؤؤؤؤؤك لّْؤؤؤؤؤٙ  حتٍٓؤؤؤؤؤؼ لنؤؤؤؤؤُحٛ 

 ؤؤل ؿٙٔؤؤٜ ؾٙلِؤؤٛ ل طْؤؤد اـرسؤؤقل   ؤؤؾرس  ؤؤذه اـقسؤؤُٓٛ دْ جيؤؤٚ حلن ُتؤؤ  ،ـًُِؤؤُِع

ـدخؤذ هبؤٙ  ؽؤٗن ؿؤٙن ايبٍتيضؤ ؾؤٙل ً  ، يَؤـطُٓف اـًالم  ايبٍتيض ـدخذ هبؤٙ حلم  

ؽؤؤؤٓ   يؤؤؤد  ٙسؤؤؤؿ  ٙحتٍؤؤؤؼ اـًٙيؤؤؤٛ اـتؤؤؤل يرلؤؤؤل  ـْٓؤؤؤٙ ايبتًِؤؤؤؽ ؽْٓؤؤؤ و ؤؤؤل وسؤؤؤُٓٛ ؽيؤؤؤالً 

لؤؤع ذـؤؤؽ ؽٙـرسؤؤقل  صؤؤىل اهلل طُٓؤؤف وطؤؤىل نـؤؤف وسؤؤُؿ   يٕخؤؤذ  ،ايبنؤؤٙـح ايبرسؤؤُٛ

ؽؤؤال جيؤؤقز ـّؤؤٙ حلن ٕٔخؤؤذ هبؤؤذه اـقسؤؤُٓٛ  ،هبؤذه اـقسؤؤُٓٛ و ٙـتؤؤٙيل    ٍؤؤؼ تُؤؤؽ اـًٙيؤؤٛ

ٕن ل حلخؤذٔٙ  يٙ ؤٙ اسؤتدراؿٙ طؤىل اـرسؤقل   ؟يبؤٙذا ،وـق ؿٜٙٔ حتٍؼ ؼٙيٛ ذطٓؤٛ

ؿٙٔؤٜ  ؤذه اـقسؤُٓٛ  ؽُؤق ،اـٍٙلؾ لٙ ترؿؤٜ شؤٓئٙ يٍؤر َؿ  غ اهلل  ٓ وحللؤرتَؿ  ؤف¢

و ل لتٓنة ل طْده طُٓف اـًالم واَّٛ ـق ؿٜٙٔ لٍنقدة إلينٙل اـًٙيٛ اـتؤل 

قل  طُٓؤؤف اـًؤؤالم  ؾؤؤد حلخؤؤذ هبؤؤٙ ولؤؤـ  ّؤؤٙ يٍنؤؤد هبؤؤٙ حلخؤؤ ا هبؤؤذه اـقسؤؤُٓٛ ـَؤؤٙن اـرسؤؤ

ؿُؤؤؤؤف ؽؤؤؤؤٓ   ذا ؿؤؤؤؤٙن اـًؤؤؤؤٌٚ   ؤؤؤؤذا ،يٍؤؤؤؤقل طُؤؤؤؤ ء اـًؤؤؤؤُػ ـؤؤؤؤق ؿؤؤؤؤٙن خؤؤؤؤ ا ـًؤؤؤؤٌٍقا  ـٓؤؤؤؤف

طىل  ذا ليؤروف ـؤديَؿ لّْؤٙ ولؤـ  ؾٙل  وإلثُٛ ايبٍتيض ـدخذ  تُؽ اـقسُٓٛ

إذان ـُنؤؤؤؤؤؤؤُقات اخلِؤؤؤؤؤؤؤس دون  ٍٓؤؤؤؤؤؤؤٛ اـنؤؤؤؤؤؤؤُقات إخؤؤؤؤؤؤؤرى وٓ سؤؤؤؤؤؤؤٓ   حلشؤؤؤؤؤؤؤْر ٙ

ؾؤؤؤؤؤؤقع ؿِثؤؤؤؤؤؤؾ صؤؤؤؤؤؤالة اـيٓؤؤؤؤؤؤديـ لؤؤؤؤؤؤثال حلو صؤؤؤؤؤؤالة اـًَؤؤؤؤؤؤقف حلو اـنؤؤؤؤؤُقات اـّؤؤؤؤؤؤٙدرة اـق

ن اـّؤؤؤٙس  حٙجؤؤؤٛ  غ إذان ايبؤؤؤذؿر هلؤؤؤؿ وايبٌّؤؤؤف هلؤؤؤؿ  ؤؤؤدخقل  دٓؤؤؤٝ  ،اخلًؤؤؤقف

    ¢اـقؾؤؤؤٜ ؿؤؤؤ   ؤؤؤق ايبٍنؤؤؤقد  ؤؤؤٕٙذان ـُنؤؤؤُقات اخلِؤؤؤس لؤؤؤع ذـؤؤؤؽ اـرسؤؤؤقل  

ؽٗذن ٓ جيقز ٔحؤـ حلن ٕٔخؤذ هبؤذه اـقسؤُٓٛ و ؤذا ايبٍنؤقد  ؤف  ،يٕخذ هبذه اـقسُٓٛ
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ولؤـ  ّؤٙ تيرؽؤقن وؤالـٛ  ،واـتمٌٓف حلي يبٙ ؾد  دث ؽٓ   يؤد لؤـ وسؤٙلؾ اـتِثٓؾ

ـؤؤق » :ٕن ا؛ؤؤقاب يٌْؤؤؿ اؤؤٙ سؤؤٌؼ  قوؤؤقح و تُخؤؤٓص ،دطؤؤٛ ااًؤؤٌّٛلؤؤـ يٍؤؤقل  ٙـ

ـَؤـ اـدؾؤٛ ل ايبقوؤقع ؾؤٙل ا ؤـ تِٓٓؤٛ رمحؤف اهلل حلن  ؤذا  ،شؿٙن خ ا ـًٌٍقٔٙ  ـٓف

طْد اـرسقل حلي اـرسؤقل  اـًٌٚ حلو  ذه اـقسُٓٛ ددث  يد حلن   تَـ لٙ ؿٙن ل

 ؟ةلٙ حلخذ هبٙ يبٙذا ٔحـ ٕٔخذ ؽْٓٙ

 ( 00:  37:  50/ 782) اهلدى والنور/

  (   00:  41:  20/ 782) اهلدى والنور/

 ؟ ـف  عايبٜٓ واـٍراءة ـف تٍُٓدا  يد لٙ تٍُع  شٓخّٙ ؿٓػ ييٙلؾ لـ يرى جقاز -

حلن ٍٔؤقل  ىحلن ٔيِؾ  ف سؤق و س لٙذا يَِّّٙ ٓ سٌٓؾ ـّٙ  ـٓف  ٓ  ٙـٌٓٙن اـمٓخ:

ْر...﴿ ؤؤؤ ٌُ َْ َٓ ُْ َٙء َؽ ـْ َشؤؤؤ ـْ َوَلؤؤؤ ِل ْٖ ُٓؤؤؤ ُْ َٙء َؽ ـْ َشؤؤؤ ؤؤؤ َِ وـًؤؤؤٜ طُؤؤؤْٓؿ  قؿٓؤؤؤؾ  [24]الكهرررف:﴾.. َؽ

 ـًٜ طُْٓؿ  ًِٓور  ن طُٓؽ  ٓ اـٌٓٙن صٙدٌؽ يّتىر  ّٙك اهلل حلؿرب ٔيؿ .

 ( 00:  24:  45/ 783) اهلدى والنور/
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 ٌصٗخٛ إىل غالٚ التبدٖع

 ؤؤؤؤ ايبقاؽؤؤؤؼ 7373جُؤؤؤس ل اـٓؤؤؤقم إول لؤؤؤـ ر ٓؤؤؤع أخؤؤؤر تؤؤؤؿ تًؤؤؤجٓؾ  ؤؤؤذا ايب

 م7337اـثٙلـ طػ لـ اـمْر اـتٙسع 

طّؤؤؤدٔٙ ؿثؤؤؤ  لؤؤؤـ اإلخؤؤؤقة اهلل  ًؤؤؤؿ اهلل واـنؤؤؤالة واـًؤؤؤالم طؤؤؤىل رسؤؤؤقل  لداخُؤؤؤٛ:

طّؤؤد ؿ ترؿٓؤؤز شؤؤديد شؤؤديد طؤؤىل ااٙؿِٓؤؤٛ واـتْؤؤقيـ لؤؤـ شؤؤٕن اـػؤؤك إؿؤؤرب ذك 

 اـٌٍقر وإضدٛ .

 ؿ طّف صٙدٌّٙ ل اـػيط .و ذا اـذي تَُ لداخُٛ:

  دالل . ويًِقه ذك سٙذجًٙ  لداخُٛ:

 لٙذا يًِقه ؟ اـمٓخ:

ؽٍٓقـؤقا ـؤق ؿؤٙن إٌٔٓؤٙء  ،ذك سٙذجٙ  دالل وحلخذوا  ؤذا طؤـ دطؤٙهتؿ لداخُٛ:

حلو ايبنؤؤُحقن  غ يؤؤقم اـٍٓٙلؤؤٛ  ؤؤٙر قن لؤؤـ حلـؤؤقان اـػؤؤك ايبّؤؤٙؾض ـَُِؤؤٛ ٓ  ـؤؤف 

ؽٍؤؤؤؤط يبؤؤؤؤٙ تيؤؤؤؤرض هلؤؤؤؤؿ حلدؤؤؤؤد ويبؤؤؤؤٙ وؾؤؤؤؤػ ل  ٓ اهلل لؤؤؤؤٙ يتيُؤؤؤؤؼ  ٕٙووؤؤؤؤٙع اـمؤؤؤؤيٌٓٛ 

 وجق ْؿ  ٓ اـٍُٓؾ لٙ تيٍَُٓؿ يٙ شٓخ ؟

تيٍُٓل  ق تيرض اـّٙس ـُداطٓٛ ـٓس  دؽٙ وـٓس ؾندا و ٔ  اـٍنؤد  اـمٓخ:

   يًتجٌٓقا ؽتُؽ سّـ   و ن ٜاـدطقة  غ اـّٙس ؽٗن استجٙ قا ؽٌْٙ ؤيِ تٌُٓغ

حلن اـؤؤؤؤديـ يؤؤؤؤٕلر  ؤؤؤؤٕن يتَُؤؤؤؤػ ؽَُِؤؤؤؤتْؿ  ؤؤؤؤذه تمؤؤؤؤير اـًؤؤؤؤٙلع ـؤؤؤؤف  ،اـؤؤؤؤذيـ لؤؤؤؤـ ؾؤؤؤؤٌُْؿ
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ؽٕٔؤٜ اـٓؤقم لؤثال  ذا دطٓؤٜ  ،يٙروؤعايباإلًٔٙن حلن يَقن لنؤٙدلٙ لؤـ أخؤريـ و

ـُتقدٓؤؤد ـؤؤـ بٙـٌؤؤؽ حلدؤؤد حللؤؤٙ  ذا اشؤؤتًُٜ  ٙـًٓٙسؤؤٛ ؽٓخٙـٌؤؤؽ وييٙديؤؤؽ ... ـؤؤخ 

 ؤؤؤ  ٓ  هيرؽؤؤؤقن ؤؤؤذا حلؿؤؤؤرب دـٓؤؤؤؾ حلن ا؛ طؤؤؤٛ ؿَثؤؤؤ  لؤؤؤـ حلؽؤؤؤراد اإلخؤؤؤقان ايبًؤؤؤُِع 

ـٍؤؤؤد سؤؤؤٕـٜ حلؿثؤؤؤر لؤؤؤـ لؤؤؤرة حلن رلؤؤؤٓس اإلخؤؤؤقان  ، ييُِؤؤؤقنييرؽؤؤؤقن ويتٌُىؤؤؤقن  ؤؤؤ  ٓ

ايبًؤؤُِع ل ا؛زالؤؤر يٍؤؤقل ـؤؤق ؿؤؤٙن اـرسؤؤقل  طُٓؤؤف اـًؤؤالم  اـٓؤؤقم ل  ؤؤذا اـيقؤؤ 

اإلًٔؤؤٙن  ذا تَُؤؤؿ  جْؤؤؾ ؽؤؤال يٍؤؤػ » ،ـُؤؤٌس ا؛ٙؿٓؤؤٜ واـٌّوُؤؤقن وطٍؤؤد ا؛راؽٓؤؤٜ

ٌِٓؾِ ﴿و ؤؤؤذا اـَؤؤؤالم لؤؤؤـ  ؤؤؤذا اـٌٍٓؤؤؤؾ خالصؤؤؤٛ  ،شجُْؤؤؤف رء حللؤؤؤٙم ؤؤؤَؽ  اْدُع  َِغ َسؤؤؤ َر  

ـُ ... ًَ تِل ِ َل حَلْد ـ   َوَجِٙدهْلُْؿ  ِٙ
ِٛ َّ ًَ  اْاَ
ِٛ ِٛ َوايبَْْقِطَى َِ َْ

 ؤذا  ؤق  [125]النحرل:﴾ ِْٙاِ

...﴿ايبٍنقد  ٌٛ َّ ًَ ْؿ ِل َرُسقِل اهلل ِ حُلْسَقٌة َد َُ ـَ ْد َؿَٙن  ٍَ ورسقل اهلل  [21]األحزاب:﴾ـَ

ييّؤؤل  ؤؤذا  ،طقة اـتقدٓؤؤد ؤؤد  ؤؤد واؽٌٕٙٔٓؤؤٙء ؿُْؤؤؿ  شؽٌْؤؤدا ؿ اؾتؤؤده»خقصؤؤٚ  ٍقـؤؤف 

ن ٔقح  طُٓف اـًالم  اـذي ـٌٝ ل ؾقلؤف  ؤّص اـٍؤران حلـؤػ سؤّٛ  اـَالم وحلٔٙ حلؾقل 

 ٖٓء اـَالم  ذا ـق ؿٙٔقا ييرؽقن لؤٙ  ، ٓ  ًع طٙلٙ لٙذا ؽيؾ هبذه إـػ سّٛ

إٌٔٓؤٙء  يٙلؤٛ ؤؤقح طُٓؤف  بو ئؤقنٕ ؤؿ  ،يتَُِقن  ف ـٌَروا وخرجقا طـ ايبُٛ

ٙصٛ ٕٔف  ٓز طىل سٙلر إٌٔٓٙء  ؤٕن  ؤٙرك اهلل طؤز وجؤؾ ل طِؤره ؽٌُؤٝ اـًالم  خ

 ًٙ  .ل ؾقلف حلـػ سّٛ  ٓ  ًع طٙل

ٔحؤؤؤـ ٔيُؤؤؤؿ حلن اـػؤؤؤالع اـتؤؤؤل تٍؤؤؤدلٜ ذييؤؤؤٛ اإلسؤؤؤالم   يَؤؤؤـ ؽْٓؤؤؤٙ  ؤؤؤذا اـٌٍؤؤؤف 

ًٙ  ،ون اآؤؤٙة ؿُْؤؤٖٙاـقاسؤؤع اـؤؤذي يمؤؤِؾ شؤؤ وـؤؤذـؽ ؽّؤؤقح   ،ييّؤؤل لًٌؤؤوًٙ  ؿؤؤٙن ؽٍْؤؤ

ؾٙم  ذا اـيِر اـوقيؾ ايبديد ايبٌٙرك  ٔ  ؿٙن مهف حلن اطٌدوا طُٓف اـًالم  دّٓ  حل

 ذا ؿالم يّٙل  ذا اـَالم وـذـؽ ؽْؿ جُْٛ  ٙيبرة و ؿ  ،اهلل واجتٌّقا اـوٙؼقت

يًؤؤؤَُقن أن سؤؤؤّـ اإلخؤؤؤقان ايبًؤؤؤُِع اـؤؤؤذيـ سِٓيضؤؤؤ طُؤؤؤْٓؿ ؾؤؤؤرن لؤؤؤـ اـزلؤؤؤٙن 
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 ًٙ اـّىؤؤؤؤٙم  سؤؤؤؤقى اهلتٙؽؤؤؤؤٙت واـنؤؤؤؤٓحٙت و ؤؤؤؤؿ طؤؤؤؤىل و ؤؤؤؤؿ   يٍؤؤؤؤدلقا ـ سؤؤؤؤالم شؤؤؤؤٓئ

ًٙ  ،اـيًؤؤَري لَٙٔؤؤؽ راوح وحلٔؤؤٙ  ،وـؤؤذـؽ ٓ يٌؤؤٙيل ؿؤؤالم  ؤؤٖٓء ،ٓ يتٍؤؤدلقا  صالؾؤؤ

حلتيجٚ لـ  يض  خقأّٙ صالب اـيُؿ لٙ يَٙدون يًِيقن وؤالـٛ لؤـ حلي جٙ ؤؾ 

لٙ يَٙدون يًِيقن والـٛ لـ حلي  ًٔٙن  ٓ يٕيت ويٍقل ـؽ لٙ رحليؽ ل ؿؤذا لؤـ 

  ٖٓء واهلل رجؾ ؿّٙ ل  ُس .

ٙ شٓخ ايبمَُٛ حلن  ؤٖٓء يتؤٌيْؿ ؿثؤ  جؤدا يٍقـؤقن لثؤؾ  ؤذا اـَؤالم ي لداخُٛ:

حلي حلٔؤؤؤف ـؤؤؤق ؿؤؤؤٙن ل طقؤؤؤٔٙ  ؤؤؤذا  ...  ¢ؿْؤؤؤذا ا؛زالؤؤؤري اـؤؤؤذي ؾؤؤؤٙل طؤؤؤـ اـرسؤؤؤقل  

ؽْؤٖٓء  ؤذا اـؤذي ؾؤٙل  ؤذا اـَؤالم ييّؤل داطٓؤٛ ؿؤٙن ليؤروف جؤدا  ،ـَٙن ؿذا وؿذا

لًتيد حلن تٍقل ـف  ويتٌيف ؿث  جدا دتك  يض إتٌٙع  ذا ؾُٜ هلؿ ؽالن حلخوٕ  ق

 طِر حلخوٕ اـمٙؽيل اخوٕ حللٙ ؽالن يٍٓؿ طُٓؽ اـدٔٓٙ وٓ يٍيد ٙ .

 ٙـتل  ل حلدًـ اـيُؿ ٔؤقر  ؤٖٓء  ٔدطقصٓٚ ...يٙ حلخل لٙ طُّٓٙ  ٓ حلن اـمٓخ:

يٍيؤؤقن ل  ؤؤذه اـهؤؤالٓت  ًؤؤٌٚ جُْْؤؤؿ  ٙإلسؤؤالم وـؤؤذـؽ لؤؤٙ طُّٓؤؤٙ  ٓ حلن ٔمؤؤٌؼ 

 ٓع لـ ااَِٛ وايبقطىٛ ااًّٛ .طُْٓؿ ؤيترب ؿ لرى ؤيٙ؛ْؿ    ًٔتو

 (   00:  01:  00/ 784) اهلدى والنور/

يٙ شٓخ جؤٙء  ـٓؤؽ طؤدد لؤـ اإلخؤقة اـٓ ٔٓؤع ويًؤٕـقٔؽ طؤـ ا؛ِيٓؤٛ  لداخُٛ:

ن  ؤؤؤٖٓء حلصؤؤؤحٙب ا؛ِيٓؤؤؤٛ اـٌالٔٓؤؤؤٛ  ؤؤؤؿ  وؾؤؤؤٙـقا وجؤؤؤٙء ل سؤؤؤٖاهلؿ تٌُؤؤؤٓس وؾؤؤؤٙل 

صؤقتف ل  ح  ّْؿ ؿثؤ  و ُؤ ر لؤذ  صٌُٛ اـمٓخ لٌٍؾ وؿذا وؿذا رؼؿ حلن اـمٓخ لٌٍؤؾ دَؤ 

ن   ؤؤؤؾ  ،اـتحؤؤؤذير لؤؤؤّْؿ  ؤؤؤؾ وتؤؤؤربحل لؤؤؤّْؿ و ؤؤؤؿ يويّؤؤؤقن ل اـمؤؤؤٓخ لٌٍؤؤؤؾ ؿثؤؤؤ  جؤؤؤداً 

 يهؤؤؤؤْؿ يٍؤؤؤؤقل ل ذيؤؤؤؤط اسؤؤؤؤِف دؤؤؤؤقار  ؤؤؤؤٙدي لؤؤؤؤع لٌٍؤؤؤؤؾ ا ؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤٙدي ؾؤؤؤؤٙل ـؤؤؤؤف حلٔؤؤؤؤٜ 
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و ذا تُِٓذ ـف يٍقل ـف حلٜٔ واـًزايل طّؤدي سؤقاء اـًؤزايل  ،واـًزايل طّدي سقاء

وحلدؤد ؿ و ؤق حليهؤٙ  ،ًّٛ  ٙسؿ اـدؽٙع طؤـ اـًؤّٛصيـ ل اـًّٛ وحلٜٔ تويـ ل اـ

حللؤٙ اـتيٌؤد،  لـ تاللٓذه ـَّف تُِٓذ طٙق ؾٙل يل حل ؾ ااديٝ ؽْٓؿ ؾًقة وؾُٛ ل 

وحليهؤٙ ل اـقؾؤٜ اـؤذي يثّؤقن طؤىل ايبٌتدطؤٛ ٓ حلؾؤقل ايبٌتدطؤٛ  ،ترى اـمٓخ لٌٍؤؾ

اـؤؤؤؤؤؤؤذيـ يمؤؤؤؤؤؤؤؽ ل ا تؤؤؤؤؤؤؤداطْؿ  ؤؤؤؤؤؤؤؾ ايبٌتدطؤؤؤؤؤؤؤٛ اـٌٍؤؤؤؤؤؤؤقريع رجؤؤؤؤؤؤؤؾ صؤؤؤؤؤؤؤقل طّؤؤؤؤؤؤؤدٔٙ ل 

لٌؤقيض ؿؤؾ رء ؽٓؤذ ٌقن طّؤده ويدرسؤقن  يت ؽٓف ؿؾ  ُٓٛ ييّؤل ؾٌؤقرديلق

 ،ؽؤؤالن اـنؤقل  ؤؤذا خؤ  لؤؤـ وؤٓؼ صؤؤدر لٌٍؤؤؾصؤؤدر  ٛردٙ ؤطّؤده  ؤؤؾ  يهؤْؿ ؾؤؤٙل 

وأن  ،قن اـًؤٙدة يرسؤُْؿ  غ اـًؤٍٙف  ّؤِٙ  ًَؤ اـؤذيـ يُ  حل ّؤٙءواـنقل  ؤذا يرسؤؾ 

ؿؤؤٙن ٔؤؤزل طؤؤظ   ؤؤدحل حلخؤؤربين طؤؤظ دًؤؤـ حل ؤؤق ااؤؤٙرث حل ؤؤؿ  ُؤؤغ طؤؤدد ؿ حلر يؤؤع واهلل

اخلؤؤؤرب  ؤؤؤؤذا ؿٙـنؤؤؤٙطٍٛ  ؤؤؤؤق يبؤؤؤٙ رحلى اـمؤؤؤؤٌٙب حلؾٌُؤؤؤقا طؤؤؤؤىل اـًؤؤؤّٛ ؽٕخؤؤؤؤذوا حل ّؤؤؤؤٙء ؿ 

ؽْؤؤؤٖٓء ااؤؤؤز ٓع حلصؤؤؤحٙب ا؛ِيٓؤؤؤٙت حلو ااؤؤؤز ٓع  يٙلؤؤؤٛ  ؤؤؤٖٓء  ،يرسؤؤؤُق ؿ  ّؤؤؤٙ

ؤؤؤ زَ واهلل يز ؤؤؤدون واهلل دتؤؤؤك سؤؤؤِيّٙ ؿ يُ  دون اـمؤؤؤٌٙب حلن يؤؤؤذ ٌقا ـُمؤؤؤٓخ لٌٍؤؤؤؾ ل   

 ؿ ءطٛ و ؿ يرسُقن  ٖٓء يرسؤُقن حل ّؤٙيبٌتداـقؾٜ اـذي يثّقن ؽٓف طىل  ٖٓء ا

 غ  ّؤؤٙ  غ اـًؤؤٍٙف وؼؤؤ ه ؽؤؤ   ؤؤق تيُؤؤٍَٓؿ يؤؤٙ شؤؤٓخ وؾؤؤد تيٌّؤؤٙ لؤؤّْؿ واهلل حلتيٌقٔؤؤٙ 

 واشًُقٔٙ ؟

حلٔٙ حلؾقل حلٜٔ  ؤداك اهلل يبؤٙذا هتؤتؿ هبؤٖٓء ٓ ُِٔؤؽ رء يؤٙ حلخؤل يبؤٙذا  اـمٓخ:

 .هتتؿ هبٖٓء  ٖٓء ؿثر ؼٌُقا اـدٔٓٙ ؿُْٙ اـٌٙصؾ  َذا

  ق يتٌيْؿ ؿث  . خُٛ:لدا

ِٙرِ ْؿ  ِْن ﴿لٙ  ق ايبّٙسٚ  ّٙ لـ أيٙت  اـمٓخ: ىَل ن َؤ َؽ طَؤ ًَؤ ٌْ َٔ ِٙخٌع  َؽ  َؤ  ُ َي َُ َؽ

ٙ ًٌ  حَلَسؤؤ
ِٝ ؤؤَذا اْاَؤؤِدي ِلُّؤؤقا هِبَ ْٖ خؤؤذ يؤؤٙ حلخؤؤل لقطىؤؤٛ وطؤؤربة لؤؤـ لقاسؤؤٙة  [6]الكهررف:﴾َ ْ ُي
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ال  رب اـيؤٙيبع ـٌّٓؤف اـَؤريؿ  ِثؤؾ  ؤذا اـَؤالم لؤع حلن حلوـئؤؽ ؿٌؤٙر  ولػؤؤؿع  لوُؤ

ٓ ـَؤؤؤـ طؤؤؤىل ؿؤؤؤؾ دؤؤؤٙل لؤؤؤٙ برجؤؤؤقن طؤؤؤـ دالؤؤؤرة ال   ن ؿؤؤؤٙٔقا ُوؤؤؤ و ؤؤؤٖٓء  غ نخؤؤؤره 

وـؤؤؤؤذـؽ ؽٕٔؤؤؤؤٙ حلتيجؤؤؤؤٚ واهلل ؿُؤؤؤؤ  وادؤؤؤؤد شؤؤؤؤٙف شؤؤؤؤخص حلو  ،اإلسؤؤؤؤالم وايبًؤؤؤؤُِع

حلشخٙص ؿٙٔقا يزطِقن حل ؿ لـ اـًٌُٓع  ؿ أحرؽؤقا يٍقـؤقن ل ؿؤذا وؿؤذا وؿؤذا 

 ،وؾؤؤؤد جيتِيؤؤؤؤٙن ، ٙ ؤؤؤؾ طؤؤؤـ شؤؤؤؤٓئع  لؤؤؤٙ طؤؤؤـ جْؤؤؤؾ و لؤؤؤؤٙ طؤؤؤـ ٔٙشؤؤؤئ ؤؤؤذا اـٍؤؤؤقل 

اـنقؽٓٛ ليروؽٛ طّْؿ يٍقـقا طّدٔٙ ل اـمٙم ؽالن لثؾ اـنقل ٓ يَّر وٓ يقل 

ؽيّده ـًٙن طذب ٕٔف لٙ ل طّده حللؤر  ؤٙيبيروف لؤٙ ل طّؤده  ؤل طؤـ ايبَّؤر لؤٙ 

 ٓؤؤؤؤّ  لؤؤؤؤـ ؿؤؤؤؤٙن طؤؤؤؤىل صريٍؤؤؤؤٛ اـًؤؤؤؤُػ  ،لؤؤؤؤٙ طّؤؤؤؤده  ًؤؤؤؤض ل اهلل ،طّؤؤؤؤده دؤؤؤؤٚ ل اهلل

ٕن  ، ق يؤتَُؿ تؤٙرة  ؤٙـُع تؤٙرة  ٙـمؤدة ، ويًٌض ل اهللاـنٙـح ؽْق  ٚ ل اهلل

اـنؤؤقل ٓ ييؤؤرف اـمؤؤدة ٕٔؤؤف لؤؤٙ هيِؤؤف آدَؤؤٙم  ، ؤؤذه سؤؤّٛ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم

 ؤؾ طؤىل طؤىل تٌٍٓؤؾ يؤده   َؾ ٌِؤ ٍْ حلن اـّؤٙس تَ هيِؤف  اـػطٓٛ هيِف جذب ؾُؤقب اـّؤٙس 

 ًٙ د حللؤؤٙ ذاك اـنؤؤقل لٌٍؤؤؾ لتمؤؤد ايٍقـؤؤقوـؤؤذـؽ  ؤؤٖٓء يبؤؤٙ  ،تٌٍٓؤؤؾ يديؤؤف ؿُتؤؤْٓ  ليؤؤ

 ًؤؤؤٌٚ جُْْؤؤؤؿ و ٓ  ًؤؤؤٌٚ  ؤؤؤٙ ُْؿ ورؿهؤؤؤْؿ وراء  ٓ ؽْؤؤؤق  ؤؤؤع ـؤؤؤع لؤؤؤٙ حلوتؤؤؤقا 

 لنٙاْؿ اـمخنٓٛ  ؿ حلٜٔ تٍقل جٙءين ٔٙس لـ  ٖٓء اـٓ ٔٓع  ؿ لٙذا وراء .

  س  ؿ حلرادوا يًٌُقا ؾٙـقا حلن . لداخُٛ:

 لٙذا ٌٔيؾ هلؿ . اـمٓخ:

ك يًِيقن ؿالم اـمٓخ ؽٗذا سِيقا ؽٕٔٙ سٕـٜ  ذا ٕن ؿث  صٌيٙ اـمٌٙب  ّٙ-

 ذا  ن شٙء اهلل  ؿ يتٌؤع هلؤؿ إلؤر  ؤس حلٔؤٙ حلذؿؤر ل ؽتؤقا ؿ اـمؤٓخ ووؤع ٍٔؤقد ؿ 

  ٙـٌّقك ٓ تذؿر شٓخّٙ .
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يٙ شٓخ حلجٌتْؿ  جٙ ٛ صحٓحٛ  ن ؿٜٙٔ دًٚ اـػؤوط وؿؤذا  ٔؤ   ؤؿ  اـمٓخ:

  َذا اهلل ايبًتيٙن ييّل .

 ٓ  تحزب واـػيط لقجقد ....لداخُٛ:

 يٙ حلخل لٙذا ٌٔيؾ هلؿ . ـمٓخ:ا

 ( 00:  07:  04/ 784) اهلدى والنور/

لؤؤـ  حللؤؤرل سؤؤٖال يؤؤٙ شؤؤٓخ يٍؤؤقل لؤؤٙذا تٍقـؤؤقن ؽؤؤِٓـ خؤؤٙـػ حللِؤؤٛ اإلسؤؤالم ل -

إلقر اـتل ؾد حلبيقا طُْٓٙ وؾٙلٜ طُٓف ااجؤٛ و  يرجؤع  ؤؾ زد طؤىل ذـؤؽ حلٔؤف 

اـٍرنن ويويـ ل  لجْؿ وٛ يِدح لـ يٍقل  ٍقل ق  ٌَ يِدح  يض اـنقؽٓٛ وايبُ 

 ؾ ويثّؤل طؤىل  يؤض اـزٔؤٙدق  ،اـنحٙ ٛ  ؾ ول إٌٔٓٙء ويًِْٓؿ حللِٛ ولمدديـ

اـؤؤذيـ حل ؤؤٙدقا اـؤؤردة وصيّؤؤقا ل اـيٍٓؤؤدة ول اـرسؤؤقل  طُٓؤؤف اـًؤؤالم  ول اـنؤؤحٙ ٛ 

 ،وسؤِك زيًْؤؿ ووؤالهلؿ اجتْؤٙد ،اً ؿثؤ  اً ن ؽْٓؿ خ  ويٍقل  ،ول حل ؾ ااديٝ

ؽْؤؤؾ يَؤؤقن  ؤؤذا لٌتؤؤدطٙ و ؤؤؾ ٔيّٓؤؤف  ،يؤؤض اجتْؤؤٙداهتؿؽٍؤؤٙل و ن ؿّؤؤٙ ٔؤؤتحٌظ طؤؤـ  

ؤٍؤؤقل ؽؤؤالن لٌتؤؤدع حتؤؤذير ـدلؤؤٛ ؤنؤؤح هلل وـَتٙ ؤؤف وـرسؤؤقـف وٕلِؤؤٛ ايبًؤؤُِع 

 ؟وطٙلتْؿ

 ذؿر  ذا ل ؿتٙب . اـمٓخ:

 ل حللٙؿـ لتٌرؾٛ . لداخُٛ:

 ـٓس ل ؿتٙب . اـمٓخ:

 وحليهٙ ل  يض اـَتٚ . لداخُٛ:
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 صٓٚ لّْٙ . اـمٓخ:

 ذي لدح  ذا . ق اـ لداخُٛ:

 ٓ حتد ٓ حتد . اـمٓخ:

اـرجؤؤؤؤؤؾ اـؤؤؤؤؤذي ؾؤؤؤؤؤٙل  ؤؤؤؤؤذا ل  يؤؤؤؤؤض اـَتؤؤؤؤؤٚ ؾٙهلؤؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤؤثال ل اـيداـؤؤؤؤؤٛ  لداخُؤؤؤؤؤٛ:

الل اـٍؤؤؤران ـَؤؤؤـ اـؤؤؤذي يِددؤؤؤف وؾؤؤؤٙل طّؤؤؤف  تْؤؤؤد وؿؤؤؤذا ل ضؤؤؤآجت طٓؤؤؤٛ حلو ل 

شؤؤخص نخؤؤر دٙـؤؤف ؿحؤؤٙل  ؤؤذا ـؤؤف ؿتؤؤٙب اسؤؤِف  وحليهؤؤٙ ،ذيؤؤط ل  يؤؤض إذصؤؤٛ

َُؿ ؽْٓٙ طـ  يؤض إٌٔٓؤٙء طؤـ ٔؤقح لؤثال ؽٍؤٙل اخلالؽٛ وايبُؽ وـف ؿتٚ حلخرى ت

وطؤؤـ يقسؤؤػ يبؤؤٙ  ،حلٔؤؤف ؼٌُؤؤٜ طُٓؤؤف طٙصٌؤؤٛ ا؛ٙ ُٓؤؤٛ طّؤؤف يبؤؤٙ ؾؤؤٙل  ن ا ّؤؤل لؤؤـ حل ؤؤظ

دٌٓظ طُٓؿ ؾٙل  ذا دؿتٙتقري يوُٚ ٔنٚ  ؾٙل اجيُّل طىل خزالـ إرض  ين

 اـدؿتٙتقريٛ.

 لـ  ذا اـذي يٍقل  َذا  . اـمٓخ:

 ل ؿتٙب اخلالؽٛ وايبُؽ .-

 لـ  ق . :اـمٓخ

 ايبقدودي .-

 ولـ اـذي يِدح  ذا اـَالم . اـمٓخ:

 واهلل حلدد اـدطٙة لددْؿ .-

 ييّل ؼٌٓٛ حلدد اـدطٙة  ذا سِٓتف ؼٌٓٛ . اـمٓخ:

 ٓ  ن شٙء ـًٜٓ ؼٌٓٛ  ق اـمٓخ سُ ن لددف .-
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 تَُؿ .ايبـؽ لش  حلؾقل ذا اـَالم حلٔٙ  اـمٓخ:

 لددْؿ واهلل ل حلذصٛ . لداخُٛ:

 طظ .ؽِْٜ  اـمٓخ:

 حلطد اـًٖال . لداخُٛ:

 يٍقل اـمٓخ حللدح  ذا اـَالم حلم لدح صٙدٚ  ذا اـَالم . لداخُٛ:

 ٓ صٙدٚ  ذا اـَالم . لداخُٛ:

ب ق  صَؤ ؽؤٗذا لؤدح صؤٙدٚ اـَؤالم ؾؤد حللددؤف حلٔؤٙ ؽْؤؾ ليّؤك ذـؤؽ حلّٔؤل حلُ  اـمٓخ:

 ؿؾ لٙ ؾٙل .

 ٓ ييّل  ذا . لداخُٛ:

  . ذن لٙذا تيّل حلٜٔ هبذا اـًٖال اـمٓخ:

 ًُّٙ ل  يض إذصٛ ـٌيض ايبمٙيخ تَُِقا حل ؿ ذ ٌقا  ـٓؤف وؾؤٙل لداخُٛ:

يؤؤؤقم اـٍٓٙلؤؤؤٛ  سؤؤؤئُٜن ؽؤؤؤالن اـؤؤؤذي  ؤؤؤق ايبؤؤؤقدودي ؽٓؤؤؤف ؿؤؤؤذا وؿؤؤؤذا ؾؤؤؤٙل واهلل ـؤؤؤق  ـؤؤؤف 

 ؽّحـ اختُط طُّٓٙ  ذا إلر وؾُّٙ ًٕٔل ؽٓف اـمٓخ . لٙم و دد سٕؾقل 

ـ يٌٍؤقن ل خؤط شقف يٙ حلخل ٔحـ ّٔنؤحؽ واـمؤٌٙب أخؤريـ اـؤذي اـمٓخ:

لّحؤؤؤرف ؽؤؤؤٓ  يٌؤؤؤدو ـّؤؤؤٙ واهلل اطُؤؤؤؿ حلن لؤؤؤٙ تهؤؤؤٓيقا حلوؾؤؤؤٙتَؿ ل ٍٔؤؤؤد  يهؤؤؤَؿ  يهؤؤؤٙ 

ًٙ  ، ؤؤذا ـؤؤٓس لؤؤـ اـيُؤؤؿ ل رء وؽؤؤالن ؾؤؤٙل ؿؤؤذا ٕٔؤؤف حلوًٓ  ،وتٍقـؤؤقا ؿؤؤذا  ؤؤذا  :و ٙٔٓؤؤ

 ٔؤؤؤؤ  طُؤؤؤؤَٓؿ  ،اـنؤؤؤؤدور و ٍؤؤؤؤؼ إدٍؤؤؤؤٙد واـًٌهؤؤؤؤٙء ل اـٍُؤؤؤؤقب يؤؤؤؤقؼرإسؤؤؤؤُقب 

 ذا اـَالم ل لؤدح زيؤد لؤـ اـّؤٙس ٕن ـؤف  ؽٙـيُؿ  ق اـذي سَٓمػ  ؾ ، ٙـيُؿ
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لؤٙ  ،حلخوٙء ؿث ة  ق لثال  ؼ ـّٙ حلن ًٔؤِٓف صؤٙدٚ  دطؤٛ و ٙـتؤٙيل  ؤؾ  ؤق لٌتؤدع

 ٔمَقحلٔٙ حلٔنح  ٕن ٓ تتيٍِقا  ذا اـتيِؼ ٕن اآٍٍٛ ٔحـ  ،ـّٙ وهلذه اـتيٍِٙت

ل أن  ؤؤذه اـٌرؾؤؤٛ اـتؤؤل صؤؤرحلت طؤؤىل ايبّتًؤؤٌع طؤؤىل دطؤؤقة اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ حلو ٍٔؤؤق

اـٌّس  ظٔحـ طىل اـدطقة اـًٌُٓٛ  ذه اـٌرؾٛ واهلل حلطُؿ اـًٌٚ إؿرب ؽْٓٙ  ق د

 إلٙرة  ٙـًقء وـٓس  ق اخلالف ل  يض أراء اـٌَريٛ  ذه ٔنٓحتل .

يٙ شٓخّٙ اـنقرة ؾٙ ٛ جدا ؽٓ  جيؤري  ؤع اـمؤٌٙب ل ؿثؤ  لؤـ لداخؾ نخر: 

ع و ّؤؤؤؤؤؤٙك لٌتؤؤؤؤؤؤدطع ئؤؤؤؤؤؤ ٍؤؤؤؤؤؤٙع إرض وٓ ٔمؤؤؤؤؤؤؽ حلن  ّؤؤؤؤؤؤٙك لّحؤؤؤؤؤؤرؽع و ّؤؤؤؤؤؤٙك فو

وحلصؤؤؤؤٌحٜ ايبقاجْؤؤؤؤٛ ل ؿثؤؤؤؤ  لؤؤؤؤـ إدؤؤؤؤٙيع لقاجْؤؤؤؤٛ شخنؤؤؤؤٓٛ ولقاجْؤؤؤؤٛ ـٍُٓؤؤؤؤؾ 

واـٍٙل اٙ ٓ يمير اـمٌٙب لٙ يرتتؤٚ طؤىل ذـؤؽ لؤـ  وؤٙطٛ إوؾؤٙت و  ؤٙرة ؿثؤ  

وٓ ٔمؽ حلن ليْؿ ااؼ ـَـ ؿث  لـ  ،لـ ااٍد  ّْٓؿ  ذه لًٙـٛ ٓ يتٌّْقن هلٙ

ؿؤؤؿ  ،حلجؤؤزاء ٛاـٍؤؤرنن يٍؤؤقل يل حلدٌؤؤظ لؤؤـ  ال ؤؤسؤؤٕـف ؿؤؤؿ حتٌؤؤظ لؤؤـ حلاـمؤؤٌٙب طّؤؤدلٙ 

ـؽ تّٙؾش  ذه اـٍهٓٛ  الث سّقات  الث سّقات و ؿ جيًُقن زيد ليتؤرب ؼؤ  

لٌتدع ؿٙؽر ؼ  ؿٙؽر زٔديؼ ؼ  زٔديؼ ؾٙل لٙ ؾٙل لّحرف ؼ  لّحرف وؾد يَقن 

ييّؤؤؤل  ؤؤؿ يىّؤؤؤقن  ذا جؤؤٙء ؿ ٔٙصؤؤؤح وؾؤؤٙل ـؤؤؤف  ؤؤذا لهؤؤؤٓيٛ  ،لّحرؽؤؤٙ ويَؤؤؤقن وؤؤًٙٓ 

و ؤؤؤق يريؤؤؤد  ،ؼُؤؤؤٚ لؤؤؤـ  ؤؤؤذا يىّؤؤؤقن حلن اـّٙصؤؤؤح حلٔؤؤؤف لؤؤؤع  ؤؤؤٖٓء طجٓؤؤؤٚـدوؾؤؤؤٙت إ

ٔنؤؤؤحْؿ شؤؤؤٙب طِؤؤؤره سؤؤؤٌيٛ طػؤؤؤ سؤؤؤّٛ ٓ  ٌؤؤؤظ  ٓ اـٍُٓؤؤؤؾ و ؤؤؤق أن يّؤؤؤٙؾش ل 

يرتيثؤؤقن لًؤٙلؾ طٍِٓؤؤٛ جؤدا ؾؤؤد ييّؤؤل يتؤٕٔك ؽْٓؤؤٙ شؤٓخ اإلسؤؤالم ا ؤؤـ تِٓٓؤٛ وتاللٓؤؤذه 

 لثؾ  ذه اـٍهٙيٙ لثؾ  ذا . هبٙ  ّٓ   ؿ يتنطقن  غ

وؾؤد  ،لٙ رحليؽ  ٌالن ؽؤٕؽْؿ حلٔؤف لتحٓؤز ـؤف حلو طُٓؤف حُلسٕلحلٔٙ ؿث  لٙ  ييّل اـمٓخ:

ٔؤف  وؾد يَؤقن لؤـ  خقأّؤٙ اـٍؤدالك اـؤذي يٍؤٙل  ،يَقن اـذي يًٕل طّف لـ  خقأّٙ
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 ،استٍؿ ؿ  حللرت ،وحلٔٙ حلٔنح اـًٙلؾ يٙ حلخل لٙذا تريد  زيد و َر وطِر ،أحرف

اـوٙـح وايبخوئ لـ ايبنؤٓٚ  غ  ذا اـيُؿ سِٓٓز ـؽ اـنٙـح لـ  ،ؿ اـيُؿُ  يَ تَ 

 ؿ ٓ حتٍد طىل حلخٓؤؽ ايبًؤُؿ يبجؤرد حلٔؤف لؤٙ حلؾؤقل حلخوؤٕ  ؤؾ حلؾؤقل  ِجؤرد  ،نخره

ـَـ  ق أحؤرف ل لًؤٕـٛ  ّتؤع  ال ؤٛ وايبًؤٙلؾ إخؤرى لؤٙ أحؤرف  ،حلٔف أحرف

 ٔؤف  ؽّحـ ٔجد ل حللِٛ ااديٝ لؤـ يتٌٍُؤقن دديثؤف ويٍقـؤقا طّؤف ل تربتؤف  ،ؽْٓٙ

ـَؤـ  ،وؿُْؤٙ وؤالٓت ، ذه ؿُْٙ طٓؤقب ،ٔف ٔٙصٌل و ـخ و لرجٔف خٙ لرجئل و

ل طّؤؤد ؿ لٓؤؤزان يتًِؤؤَقن  ؤؤف وٓ يرجحؤؤقن ؿٌؤؤٛ سؤؤٓئٛ طؤؤىل ااًؤؤّٙت حلو سؤؤٓئتع 

شؤْٙدة حلن ٓ  ـؤف  ٓ اهلل وشؤْٙدة محِؤد  حلطىِْؤٙحلو  الث طىل بُٛ دًّٙت ولـ 

يتِْؤق ؿ حل ؤؿ حلٔٙ حلؾقل لثال ل سُ ن وحللثٙـف  يض  خقأّٙ اـًٌُٓع  ،رسقل اهلل

حلٔؤؤٙ حلؾؤؤقل ٓ حلطُؤؤؿ حلٔؤؤف لؤؤـ اإلخؤؤقان ايبًؤؤُِع ـَؤؤـ ـٓؤؤٜ  ،ايبًؤؤُِعاإلخؤؤقان لؤؤـ 

 ؤؤٙ   اويٍقـؤؤقاإلخؤؤقان ايبًؤؤُِع لثُؤؤف اإلخؤؤقان ايبًؤؤُِع  ؤؤٙر قا دطؤؤقة اـتقدٓؤؤد 

ؤؤ تُ  َؤؤ ر  ٌَ حللؤؤٙ  ؤؤٖٓء ؽؤؤٓ  حلطتٍؤؤد وحل ؤؤؾ لَؤؤٛ حلدرى  مؤؤيٙهبٙ  ؤؤؿ  ،ق اـَُِؤؤٛز  ق إلؤؤٛ وُ 

 رسقن اـتقدٓد حلـٓس ؿذـؽ .يدطقن  غ اـتقدٓد ويد

 ٔيؿ . لداخُٛ:

ـٜٓ اإلخقان ايبًُِع يَقٔؤقن ؿؤذـؽ واهلل ل طّؤد ؿ طِؤؾ سؤٓٙد  اـمٓخ:

ٔيؤؤؤؿ اخلؤؤؤقارج ؿؤؤؤٙٔقا ؿؤؤؤذـؽ  ،ااَؤؤؤٙم و غ نخؤؤؤر طؤؤؤىلوطّؤؤؤد ؿ لؤؤؤٙ يمؤؤؤٌف اخلؤؤؤروج 

اخلقارج اـرسِٓع اـذيـ ٓ يمؽ اـيُ ء حلن ؾقل اـرسقل  طُٓف اـًالم  اخلقارج 

وا  ؤؤؿ اـؤؤذيـ خرجؤؤقا طؤؤىل طؤؤظ وحل ؤؤؿ برجؤؤقن لؤؤـ اـؤؤديـ دُ ِنؤؤ ٔؤؤ  ؾُ ؿؤؤالب اـّؤؤٙر  

ل ااؤؤؤؤؤديٝ ايبيؤؤؤؤؤروف ل  اـرلٓؤؤؤؤؤٛ لؤؤؤؤؤـاـًؤؤؤؤؤْؿ يِرؾؤؤؤؤؤقن لؤؤؤؤؤـ اـؤؤؤؤؤديـ ؿؤؤؤؤؤ  يِؤؤؤؤؤرق 

لع ذـؽ يؤروون ااؤديٝ طؤّْؿ وييتؤربو ؿ لًؤُِع  ايبٍنقديـ ؿ  ،اـنحٓحع
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.. َوٓ ﴿و ؤؤذا لؤؤـ ليؤؤٙين ؾقـؤؤف تيؤؤٙغ  ،ؽْؤؤؿ يؤؤدطقن وؤؤالٓهتؿ ويٌّٓؤؤقا دًؤؤّٙهتؿ

ؤؤؤ  َقى ...جَيْ ؤؤؤ ٍْ َرُب ـُِت  َق حَلْؾؤؤؤ قا ُ ؤؤؤ ـُ ِد قا اْطؤؤؤ ـُ ِد ٓ  َتْيؤؤؤ ىَل حَل ْقٍم َطؤؤؤ َّ ُن َؾؤؤؤ ْؿ َشؤؤؤ َُ  [1]المائرررد :﴾ِرَلّ 

ؽْٖٓء  ذا ؿٙن طّد ؿ أحراف لٙ حلطتٍد حلٔؤف أحؤراف ل اـيٍٓؤدة  ٔؤ   ؤق أحؤراف 

اـقسؤط اـتؤل  ٛوطىل ؿؾ دٙل ًٕٔل اهلل طز وجؤؾ حلن جييُّؤٙ لؤـ إلؤ إسُقبل 

 . طٓ ل اإلؽراط وٓ ل اـتٌري ٓ تٍع

يٙ شٓخ ٓ حلدري ل اـًٖال إول اـذي سٕـتؽ  يٙه  ؾ  ق ييترب خوٕ  لداخُٛ:

 ل اـيٍٓدة .

 لٙ  ق . اـمٓخ:

 ؾقهلؿ ـق ؿٙن إٌٔٓٙء وايبنُحقن  غ يقم اـٍٓٙلٛ  ٙر قن . لداخُٛ:

 ...حلٔٙ حلجٌتؽ طـ ٔقح  طُٓف اـًالم  .اـمٓخ:

 هلٙ حليهٙ . ذه  ق ؾٙ لداخُٛ:

 لـ  ق . اـمٓخ:

  ق اـمٓخ سُ ن . لداخُٛ:

 حليـ ؾٙهلٙ . اـمٓخ:

 ل  ذا اـَتٙب صٌحٛ لٙلٛ وسٌيع . لداخُٛ:

...يٍقل وحلن ييُِقا حلي  ٖٓء اـدطٙة حلٔف ـق ؿٙن إٌٔٓٙء حلو ايبنؤُحقن اـمٓخ:

يتيُؤؼ  غ يقم اـٍٓٙلٛ  ٙر قن لؤـ حلـؤقان اـػؤك ايبّؤٙؾض ـَُِؤٛ ٓ  ـؤف  ٓ اهلل لؤٙ 

 اـٍُٓؤؾ. ٕٙووٙع اـميٌٓٛ ؽٍط يبٙ تيرض هلؿ حلدد وٓ لٙ وؾػ ل وجق ْؿ  ٓ 
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 ٓ لٙ هلٙ لٌْقم لـ دٓٝ اـًُٛ اـير ٓٛ .ا ٙ ؿُِٛ اـميٌٓٛ  ّٙ هلٙ لٌْقم و

حلٔٙ اـذي حلؽِْؤف واهلل حلطُؤؿ ؾؤد حلؿؤقن فوؤئ ؽٓؤف إووؤٙع اـمؤيٌٓٛ  ؤل  لداخُٛ:

يٌٓٛ ييّل أن لثال حلؿثر اـّٙس طّد ؿ اـتل لقجقدة طّد اـّٙس لثال إووٙع اـم

 ؾٌقر واـوقاف طُْٓٙ واـّذور وؿذا وتيُٓؼ اخلرق وؿذا واهلل حلطُؿ .

 ٔيؿ ٔيؿ ـَـ  ؾ دطقة اـتقدٓد واؾٌٛ  غ  ّٙ . اـمٓخ:

 ؟ ؾ دطقة اـتقدٓد لٙذا لداخُٛ:

 ؟واؾٌٛ  غ  ّٙ ؽٍط ييّل محٙر ٛ اـػؿٓٙت اـميٌٓٛ اـمٓخ:

 ؿٙلؾ . ٓ  ؾ واـػك لداخُٛ:

ًٙ  ؽْق ييّل حلشخٙص ليّٓع يٌْؿ خوًٕ  ،صٓٚاـمٓخ: حل ؿ يروقن طـ  حلو صقا 

ااَؤؤؤؤٙم وطؤؤؤؤـ تقؤؤؤؤؽٙهتؿ ايبخٙـٌؤؤؤؤٛ ـُػؤؤؤؤييٛ و ٔؤؤؤؤ  ييّؤؤؤؤقن ؽٍؤؤؤؤط  ٗصؤؤؤؤالح ؾُؤؤؤؤقب 

ييّؤؤل حلن  ؟ٕين اسؤؤتويٜ حلن حلؼؤؤ  ـؤؤؽ لؤؤٙذا ييّؤؤل اـرجؤؤؾؿؤؤ ،اـمؤؤيٚ وحلؽؤؤراد اـمؤؤيٚ

طؤؤؤـ  واـروؤؤؤٙ ،َؤؤؤٙمحلؽؤؤؤراد اـمؤؤؤيٚ دون اا  ٗصؤؤؤالحدطؤؤؤقة ااؤؤؤؼ ٓ تّحقؤؤؤ ؽٍؤؤؤط 

 ؽٓ   ؿ يتقؽقن ؽٓف لـ فٙـٌٙت ذطٓٛ . ترؿْؿٙم وَاا تقؽٙت

  .يٙ شٓخ ا؛ُِٛ إخ   ؾ تَقن صحٓحٛ لداخُٛ:

 ًِٔع لـ حل ؾ لَٛ .اـمٓخ:

ؽٗلؤٙ  ،وتٌريط  ؽراطحلؾقل اآٍٍٛ ل ؿث  لـ اـٍهٙيٙ اـّٙس  ع لداخؾ نخر: 

ٙؿِٓؤؤؤٛ ويرتؿؤؤؤقن اـّؤؤؤٙس ل ذؿْؤؤؤؿ ؾؤؤؤقم ٓ يٌٍْؤؤؤقن دطؤؤؤقة اـتقدٓؤؤؤد  ٓ تقدٓؤؤؤد اا

و لؤؤؤؤؤؤٙ حلٔؤؤؤؤؤؤٙس نخؤؤؤؤؤؤرون ٓ  ٌؤؤؤؤؤؤقن  ؤؤؤؤؤؤؾ  ،وؿؤؤؤؤؤؤ  يًؤؤؤؤؤؤِقٔف أن ذك اـٌٍؤؤؤؤؤؤقر ،إؿؤؤؤؤؤؤرب
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 ،ن اـتقدٓؤؤد ل دٙؿِٓؤؤٛ هلل طؤؤز وجؤؤؾ  ؤؤرد لؤؤٙ ؾؤؤٙل  ًٔؤؤٙن  شااؤؤٙء»يتحًًؤؤقن لؤؤـ 

 ؤؤؤؾ  ،وٓ يُتٌتؤؤؤقن  ـْٓؤؤؤٙ ٓ لؤؤؤـ ؾريؤؤؤٚ وٓ لؤؤؤـ  يٓؤؤؤد ،يتحًًؤؤؤقن لؤؤؤـ  ؤؤؤذه اـٍهؤؤؤٓٛ

ـٌٍؤقر و ذا طؤدـّٙ ل اـٍهؤٓٛ طؤرف اـنؤقاب حلن دطؤقة طُْٓؿ  ؿ ؿ  يًِك ذك ا

حلن تَؤؤؤقن ااٙؿِٓؤؤؤٛ هلل وؿثؤؤؤ  لؤؤؤـ اـَتؤؤؤٙب  ،اـتقدٓؤؤؤد  ؤؤؤل دطؤؤؤقة تقدٓؤؤؤد ااٙؿِٓؤؤؤٛ

ييّؤؤل ااٙؿِٓؤؤٛ ايبوٍُؤؤٛ  ؾراءتّؤؤٍٙؤؤٙل حلن حلدٓٙٔؤؤٙ ييّؤؤل  ٙاٙؿِٓؤؤٛ لؤؤـ خؤؤالل يوااؤؼ 

ُقا وحلدٓٙٔؤؤؤٙ ييّؤؤؤؤقن هبؤؤؤٙ اـًٓٙسؤؤؤؤٛ اـتؤؤؤل وؤؤؤؤ ،اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؤؾ حلن إلؤؤؤر ؿُؤؤؤف يرجؤؤؤؤع  غ

 ؿَ ِْ ؽٗذا ؽُ  ،ن اـتقدٓد يمِؾ ـَال ا؛ْتع  ٙ ؽِـ اـيدل واإلٔنٙف حلن ٍٔقل ءورا

 ذا اـَالم يٙ حلخل طىل حلن إٌٔٓٙء ـؤق  ٍؤقا ؽٍؤط طؤىل حلن يِّيؤقا اـّؤٙس لؤـ اـٌٍؤقر 

 .اـَالم ىيبٙ اطرتوْؿ ليرتض  ذا  ق ؽحق

ٓ  ِؤؾ  ـَـ ل ٍٔوٛ  ٙٔٓٛ يٙ حلخل ولع آستئذان لـ شٓخّٙ ودٌٌّٓؤٙ اـَؤالم

ـَؤـ  ِؤؾ  ،و ٓ ؿؤٙن وؤؾ ؿثؤ  لؤـ اـّؤٙس ،طىل ؽْؿ اـرجؾ اـؤذي ؽِْؤف اـٍؤٙرت

ؽؤؤؤؤٗذا ؿؤؤؤؤٙن رجؤؤؤؤؾ  ، لؤؤؤؤٙ ل لقاؾؤؤؤؤع حلخؤؤؤؤرى حلو لؤؤؤؤـ واؾيؤؤؤؤف ،طؤؤؤؤىل ؿؤؤؤؤالم اـرجؤؤؤؤؾ أخؤؤؤؤر

 ،ليروف ل اـتقدٓد و ٙـتقدٓد اـَظ وداطٓٛ هلذا اـتقدٓد حلو حلٔف لـ ايبقدؤديـ

ٕٔؤف ـؤق محؤؾ طؤىل  ؤذا  ،محِؤؾ حلسؤقحلو ؾٙل ـٌىتع ؽؤال  ِؤؾ طؤىل حل  ؿ ؾٙل ـٌىٛ

 ؤؤؿ ٔحؤؤـ  ،ايبحِؤؤؾ ـَؤؤٙن زٔؤؤديؼ  َؤؤؾ ليّؤؤك اـَُِؤؤٛ وؿؤؤٙن خؤؤٙرج لؤؤـ لُؤؤٛ اإلسؤؤالم

حلو محُؤؤف ٔؤؤرى حلن واؾيؤؤف ـؤؤٓس ؿؤؤذـؽ ؽْؤؤذه لًؤؤٕـٛ جؤؤديرة و ٙيبّٙسؤؤٌٛ محؤؤؾ اـَؤؤالم 

حلٔٙ حلذؿر أن  ،اـًّٛ وا؛ طٛ حل ؾمحِؾ  ذه ؾٙطدة ـًٜٓ لـ ؾقاطد  حلطىل حلسق

ٌٔؤؤس  ؤؤذا اـَؤؤؤالم ؿٓؤؤػ محُؤؤف  يؤؤؤض  خقأّؤؤٙ إؽٙوؤؤؾ طؤؤؤىل  يؤؤٙ شؤؤٓخّٙ  ٙيبّٙسؤؤؤٌٛ

َالم لثؾ  ذا اـَالم يٍقل سٓد ؾوٚ ل  يض دء، وـيَُؿ تًددون اـمحِؾ 

ؿتٌف  ن طٌٙدة إصّٙم اـتل دطٙ   را ٓؿ طُٓف اـًالم ر ف حلن جيٌّف  ق و ّٓف  يٙ ٙ ٓ 
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 ُٓتْؿ حلو تتِثؤؤؤؾ ؽٍؤؤؤط ل تُؤؤؤؽ اـنؤؤؤقر اـًؤؤؤٙذجٛ اـتؤؤؤل ؿؤؤؤٙن يزاوهلؤؤؤٙ اـيؤؤؤرب ل جؤؤؤٙ

اـتل ؿٜٙٔ تزاوهلٙ شتك اـق ّٓٙت ل صقر شتك  ًؤِٛ ل حلدجؤٙر حلو حلشؤجٙر حلو 

 ن  ذه اـنقرة اـًٙذجٛ ؿُْٙ ٓ  ،دٓقان حلو ص  حلو ٔجؿ حلو ٔٙر حلو حلرواح حلو حلشٌٙح

 ،تًؤؤتًرق صؤؤقر اـػؤؤك  ؤؤٙهلل وٓ تًؤؤتًرق ؿؤؤؾ صؤؤقر اـيٌؤؤٙدة ـدصؤؤّٙم لؤؤـ دون اهلل

اـنؤقر اـًؤٙذجٛ واـقؾؤقف  ِؤدـقل اـػؤك  واـقؾقف  ٙيبؤدـقل اـػؤؿل طّؤد  ؤذه

اـتؤل ٓ  ٙيؤٛ هلؤٙ  إخؤرىطّد  ذه اـنؤقر اـًؤٙذجٛ يِّيّؤٙ لؤـ ر يؤٛ صؤقر اـػؤك 

اـٌػؤيٛ لؤـ صؤقر اـػؤك لؤٙ ييتؤقر  يويِّيّٙ لـ اـر يٛ اـنحٓحٛ آٍٍٛ لؤٙ ييؤرت

وٓ  ؤد لؤـ اـتيِؤؼ ل  دراك صٌٓيؤٛ  ،اـٌػيٛ لؤـ صؤقر اـػؤك وا؛ٙ ُٓؤٛ ا؛ديؤدة

ك وطالؾؤؤؤٛ إصؤؤؤّٙم هبؤؤؤٙ ؿؤؤؤ  حلٔؤؤؤف ٓ  ؤؤؤد لؤؤؤـ اـتيِؤؤؤؼ ل ليّؤؤؤك إصؤؤؤّٙم و ثؤؤؤؾ اـػؤؤؤ

ٔريد تيُٓؼ شٓخّٙ  ؤؿ ٍٔؤرحل  ،صقر ٙ ايبجردة ايبتجددة لع ا؛ٙ ُٓٙت ايبًتحد ٛ

 تيُٓؼ حلدد اإلخقة إؽٙوؾ طىل  ذا اـَالم .

ٓ شؤؽ ييّؤل  ؤذا اـَؤالم ؿؤالم سؤُٓؿ  ٙيبٓؤٛ لٓؤٛ ويٌَؤل ل ذـؤؽ ؾقـؤف  اـمٓخ:

ِ﴿ اـٍؤؤؤؤؤران اـَؤؤؤؤؤريؿ تيؤؤؤؤؤٙغ ل ـْ ُدوِن اهلل 
ٙ ِلؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤُذوا حَلْدٌَؤؤؤؤؤَٙرُ ْؿ َوُرْ ٌَؤؤؤؤؤَٙ ُْؿ حَلْرَ ًٙ ؤؤؤؤؤ َ ري﴾ا  

اـؤؤذي جؤؤٙء ل  ؤؤذه أيؤؤٛ يبؤؤٙ ٔزـؤؤٜ صٌيؤؤٙ  ؤؤل ٔزـؤؤٜ ل دؤؤؼ اـّنؤؤٙرى  [31]التوبرر :

 ؤؤـ  طؤؤديوؿؤؤٙن لؤؤـ اـيؤؤرب اـؤؤذيـ تّقؤؤوا ل ا؛ٙ ُٓؤؤٛ لؤؤع ؾُؤؤٛ ايبتّقؤؤيـ لؤؤّْؿ 

 لًؤؤؤّد اإللؤؤؤٙم»جؤؤؤؾ وحلسؤؤؤُؿ ل ؾنؤؤؤٛ لؤؤؤذؿقرة ل دؤؤؤٙتؿ اـوؤؤؤٙلل  ؤؤؤؿ  ؤؤؤداه اهلل طؤؤؤز و

 ؤؤـ دؤؤٙتؿ اـوؤؤٙلل ٕٔؤؤف  طؤؤديشؤؤَُٜ طؤؤىل ؽُؤؤ  ٔزـؤؤٜ  ؤؤذه أيؤؤٛ حلُ  ،وؼؤؤ ه شحلمحؤؤد

ؽِْْؤؤٙ  ِيّؤؤك اـػؤؤك اـؤؤذي يَِؤؤـ اـرجؤؤؾ حلن يَؤؤقن اـػؤؤك محنؤؤقر ؿُؤؤف ل  ؤؤذا 

ايبيّؤك  حلنؽٍٙل ـف  طُٓف اـًالم  لقوحٙ هلؿ  ،اـّقع لـ طٌٙدة إصّٙم واـق ّٓٙت

حلـًؤؤتؿ ؿّؤؤتؿ  ذا »ؼؤؤ  ذييتؤؤف ؾؤؤٙل ـؤؤف  تٌؤؤٙعاشؤؤِؾ ـُػؤؤك  ؤؤٙهلل طؤؤز وجؤؤؾ ل اـيؤؤٙم إ
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 ؤذا ؽٍؤد  حللؤٙؾؤٙل ، شدُُتِؤقه ًٙ ـَؤؿ درالؤ اُقُ  َد و ذا  ،لتِقهر  َد  لقا ـَؿ دالًٓ ر  َد 

ًٙ ؾٙل ؽؤذاك ا ؤٙذؿؿ  يؤٙ ؿ  ،ؿٙن ؽؤٙٔن  ؤذا ٔؤقع لؤـ اـػؤك ؼؤ   ،لؤـ دون اهلل حلر ٙ ؤ

 .حلن ااٙؿِٓٛ هلل طز وجؾ ُّقنيْ ظ دتك طّد اـذيـ يُ الَد لُ 

وحلٔؤؤٙ حلذؿؤؤر  ِثؤؤؾ  ؤؤذه ايبّٙسؤؤٌٛ يبؤؤٙ ؿّؤؤٜ ل دلمؤؤؼ ول فؤؤٓؿ اـ لؤؤقك  ٙـؤؤذات 

خؤقان اإلول لًجد صالح اـؤديـ  ٙـؤذات دٓؤّ  صؤيد ايبّؤرب خوٓؤٚ لؤـ شؤٌٙب 

سؤؤٌحٙن اهلل يبؤؤٙ صؤؤىل  ،ايبًؤؤُِع ويٍُؤؤل خوٌؤؤٛ ٔٙريؤؤٛ ل حلن ااٙؿِٓؤؤٛ هلل طؤؤز وجؤؤؾ

ؿٓؤؤؤػ ـٌؤؤؤٜ ٔىؤؤؤره  غ خوؤؤؤٕ ؤًؤؤؤٜٓ أن لؤؤؤٙ  ؤؤؤق وأتْؤؤؤك لؤؤؤـ اـنؤؤؤالة شؤؤؤقف أن 

ؾُؤٜ يؤٙ حلخؤل اهلل هيؤديؽ  ،ؾؤٙل ـَؤـ حلٔؤٙ دٌّؤل ،ؾُٜ ـف  ؤذا فؤٙـػ ـًُؤّٛ ،اخلوٕ

ؽؤ  ليّؤك ااٙؿِٓؤٛ ؽٍؤط حلن  ذا جؤٙءك  ،خوٌتؽ ؿُْٙ ل حلن ااٙؿِٓٛ هلل طؤز وجؤؾ

حللؤٙ  ذا  ،ٔؤف ٓزم تتًِؤؽ  ٙـػؤعحلؾٙل لٖلـ ؿٙؽر فؤٙـػ ـُػؤع ؽْؤذا  ؤق اـٌَؤر و

ك دَؤؤؿ لؤؤـ لًؤؤُؿ ؿؤؤٙن فؤؤٙـػ ـُػؤؤع  ؤؤذا تتٌيؤؤف لؤؤع فٙـٌتؤؤف ـُػؤؤع ؽؤؤٕيـ جؤؤٙء

 حلدًؤـايبيّؤك ل اآٍٍؤٛ ليّؤك شؤٙلؾ وجؤٙلع و ؤق  ؽْؤذا ،ااٙؿِٓٛ هلل طز وجؤؾ

ؤؤ قَ تَ ،دؽؤؤع شؤؤٌْٛ لؤؤـ ؾؤؤد يٍؤؤػ ؽٍؤؤٙل ؽٍؤؤط حلي ـؤؤٓس اـػؤؤك ؽٍؤؤط  ؤؤذا  ييّؤؤل دٓؤؤّ  ع س 

ف طّؤؤد محٙر ؤؤٛ وـؤؤذـؽ ٔحؤؤـ ٍٔؤؤقل حلن اـقؾؤؤق ،ايبيّؤؤك و ؤؤذه اـتقسؤؤيٛ  ؤؤل اإلسؤؤالم

و ؤذا  ،اـػؿٓٙت ل حلؽراد اـميٚ وترك ااَٙم اـذيـ  َِقن  ً  لؤٙ حلٔؤزل اهلل

ٓ ييّل حلن ٔدخؾ ل خهؿ اـتٌَ  و خراجف طـ ايبُٛ يٌَل حل ؿ  َِقن  ً  

لٙ حلٔزل اهلل واـتٌنٓؾ اـذي ٔديـ اهلل  ف حلن  ّٙك ؿٌر دون ؿٌؤر ل ؿٌؤر طِؤظ ول 

ااؼ  ق اـذي جييُّٙ ليتدـع وٓ ٔتًٙرع  غ تٌَ    ذا اـتٌنٓؾ ،ؿٌر اطتٍٙدي

 ؤؤؤع حلن ٌٔؤؤؤرق  ؤؤؤع دؤؤؤٙؿؿ يؤؤؤٖلـ  ؤؤؤ  ذع اهلل وـَؤؤؤـ يتٌؤؤؤع  ؤؤؤقاه ل  يؤؤؤض  ،ااَؤؤؤٙم

 ، ؤذا ا؛ٙٔؤٚ لؤـ اـتقدٓؤد جيؤٚ حليهؤٙ حلن يمؤتًؾ  ؤف اـؤدطٙة ،فٙـٌتؤف يبؤٙ ذع اهلل
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 التحؤؤٙن ن دطؤؤٙة اـتقدٓؤؤد اـٓؤؤقم ل ـَؤؤـ اآٍٍؤؤٛ حلٔؤؤٙ حلؾؤؤقل ؿُِؤؤٛ س ؤؤٛ حلٔؤؤٙ حلؾؤؤقل 

ٓ او زيؤؤدذـؽ ؿؤؤؾ ؾؤؤرار ينؤؤدر  ؤؤد ا؛ؤؤقاب  ؤؤذا حللؤؤر ويل إلؤؤر صؤؤح يؤؤٙ ـؤؤو ،لريؤؤر

ٓ،  ُٔ يبؤؤؤٙذا ٔحؤؤؤـ ٓ ٔتقجؤؤؤف  ذن  غ  ،ر لّؤؤؤفذ  َحؤؤؤ  ؤؤؤذا ويل إلؤؤؤر رجيّؤؤؤٙ وؾيّؤؤؤٙ ؽؤؤؤٓ  

ؽٙـيٌٙرة  ذه تمٌف  ٙلٙ ؿُِٛ  ،ؽٓ  يتيُؼ  ٙـميقب ((ؽٍط))اـدطقة  يٙلٛ وـٓس 

ل محٙر ؤؤٛ اـػؤؤؿٓٙت ايبتيٍُؤؤٛ  ٙـمؤؤيقب وتؤؤرك ؽٍؤؤط  ّؤؤٙك ؽْؤؤق ؾٓؤؤد ٙ  ؤؤٙـقؾقف 

 ااَٙم دون ٔنح دون حتذير دون  َٔٙر وـق لع طدم اخلروج واوح ا؛قاب .

 ٓ يًتُزم  ذا ايبقاجْٛ؟ -ايبداخؾ إخ :

 ٓ يًتُزم -اـمٓخ:

 ؤؤذا اـَؤؤالم اـؤؤذي ؿؤؤٕين  ىل ؤؤ  يؤؤظ طؤؤاـٌٙوؤؤؾ  طُؤؤؼ حلخقٔؤؤٙ-ايبؤؤداخؾ إخؤؤ 

ل  ؤؤذا اـَؤؤالم حلوٓ هتؤؤقيـ لؤؤـ دطؤؤقات  :ُقب طقؤؤيحلؽِْؤؤف ؿؤؤالم ا ؤؤـ اـٍؤؤٓؿ  ٕسؤؤ

 إٌٔٓٙء .

 ٓ  ذا ؿالم ا ـ اـٍٓؿ . اـمٓخ:

اـتؤؤل رؿؤؤزت طؤؤىل طٌؤؤٙدة إصؤؤّٙم وإو ؤؤٙن ٔيؤؤؿ  ؤؤؾ ل  ؤؤذا ايبؤؤداخؾ إخؤؤ : 

 هتقيـ .

 . لٌع اـمٓخ:

 ييّل ٓ .ايبداخؾ إخ : 

ًٙ  اـمٓخ:  .صٌي

ًٙ ايبداخؾ إخ :  حلطىؤؿ واؿؤرب حلٔؤقاع اـٌَؤر واـػؤك ؽٓف سف اـدطٙة طؤـ   ٙٔٓ
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اـؤؤذي دٙر ؤؤؤف ؿؤؤؾ إٌٔٓؤؤؤٙء وايبرسؤؤُقن وايبنؤؤؤُحقن وحلدرؿؤؤقا حلٔؤؤؤف اؿؤؤرب خوؤؤؤر طؤؤؤىل 

  ؾ ل  ذا اـَالم سف . ،اإلًٔٙٔٓٛ

 سف لٙ ل . اـمٓخ:

ًٙ ايبؤؤداخؾ إخؤؤ :  ؽٓؤؤف خُؤؤط  ؤؤع ؾهؤؤٙيٙ اـػؤؤك إؿؤؤرب وإصؤؤًر  ٓ يقجؤؤد . ٙـثؤؤ

 ٍهٙيٙ ايبيٙخم صً  ٙ وؿٌ  ٙ . و

 حليـ  ذا . ـمٓخ:ا

 واهلل لٙ ؽِْٜ حلٔٙ حلؾقل ـؽ حليـ .ايبداخؾ إخ : 

 ؟ ٌْؿ وٓ  دون ؽْؿ اـمٓخ:

 ن شؤؤؤؤٙء اهلل  ٌْؤؤؤؤؿ  يؤؤؤؤض اـّؤؤؤؤٙس يؤؤؤؤرون حلن لًؤؤؤؤٕـٛ ااٙؿِٓؤؤؤؤٛ : ايبؤؤؤؤداخؾ إخؤؤؤؤ 

وحللؤؤؤٙ ذك اـٌٍؤؤؤقر  نؤؤؤقرة لوٍُؤؤؤٛ ذك  ،وااؤؤؤٙؿؿ  نؤؤؤقرة طٙلؤؤؤٛ  ؤؤؤل ذك حلصؤؤؤًر

ؤؤ ٌَ وٓ يُ  ،ؿؤؤربحل وٓ  ، واـػؤؤك آطتٍؤؤٙدي  ٓ طّؤؤد ااؤؤٙؿؿُقن  ؤؤع اـػؤؤك اـيِؤؤظن 

 ،يؤؤؤدرجقن  ؤؤؤذا طؤؤؤىل اـّؤؤؤٙس اـؤؤؤذيـ يٍيؤؤؤقن ل اـػؤؤؤك ؿؤؤؤ  يًؤؤؤِك ل ذك اـٌٍؤؤؤقر

حلي ذك يؤؤٕيت  ؤؤف اـرجؤؤؾ ل ذك اـٌٍؤؤقر  ؤؤق خؤؤٙرج  ،ؽؤؤ ون  ؤؤذا ـؤؤٓس ؽٓؤؤف تٌنؤؤٓؾ

وحللؤٙ ذاك ؽٌٓؤف  ،دون  ؾٙلٛ ااجٛ  غ ؼ  ذـؽ ،دون جْؾ ،لـ ايبُٛ دون تٌنٓؾ

ًٙ   وـيؾ ،تٌنٓؾ  ،ن حلصٌٜ واـتًديد ـَؿ ؽَْذا ؽٓف خُط لؤع حلٔؤف ذؿؤر ؿاللؤٙ  ؤديي

حلي ٓ شؤؤؽ حلٔؤؤف سؤؤٙذج ؽؤؤال  ،اـثٙٔٓؤؤٛ يٍقـؤؤقن حلٔؤؤف وصؤؤػ اـػؤؤك  ؤؤذا سؤؤٙذج ٛ ؤؤؿ اـٍّوؤؤ

دون إصّٙم ذؿْؤؿ ٌيٍقل  ٖٓء اـذيـ يي ،حلدري  ؿ ؽِْقا لٙ ليّك سٙذج حلم ٓ

يُؤقن لثؤؾ ااؤديٝ وـَـ حلوـئؽ اـذيـ ييٌدون ولٙ ييٌدون ويوٓيؤقن ويٌ ،سٙذج

 ا؛ِٓؾ اـذي ذؿرتف ؽْذا ؿذـؽ داخؾ ل اـػك و ؿ ل اـيورة .
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  ؾ  ًـ حلن ٍٔقل طـ اـػك حلن ذك إو ٙن  دالل .ايبداخؾ اـِّٓل: 

 ٓ . حلو ٙرك اهلل ؽٓؽ ؿُِٛ ذك  دالل ٔزل ل اـٍران رء  حلخليٙ  اـمٓخ:

 ٓ .ايبداخؾ اـِّٓل: 

ٔحـ ًٔتقوح  ،لـ اـذي تَُؿ زيد لـ اـّٙس ،لٙ  ٙف وٓ ل اـًّٛ اـمٓخ:

 ،ٛ ؾٙلؤؤٛ ااجؤؤ ؤؤؾ يٍنؤؤد لؤؤـ ؿُِؤؤٛ  ؤؤدالل  ِيّؤؤك حلٔؤؤف ٓ بؤؤرج طؤؤـ ايبُؤؤٛ  يؤؤد  ،لّؤؤف

 ذن  ، ذا ؿؤؤٙن يريؤؤد اـتْؤؤقيـ لؤؤـ  ؤؤذا اـػؤؤك ،ؽؤؤٗن ؿؤؤٙن يٍنؤؤد  ؤؤذا َّٔؤؤر ذـؤؤؽ طُٓؤؤف

اـيؤرب  ف دالل حلٔٙ اـؤذي حلؽِْؤف ييّؤل حلٔؤ ،ٔحـ ًٔتقوح لّف لٙذا تريد  َُِٛ  دالل

و ّٓؤؤؤع لؤؤؤٙ ل طّؤؤؤد ؿ ييّؤؤؤل ؿتؤؤؤٙب ؿؤؤؤٙـْٓقد واـّنؤؤؤٙرى يرشؤؤؤد ؿ يؤؤؤدهلؿ طٙيمؤؤؤع 

وـؤؤؤق ل  يؤؤؤض اـّؤؤؤقادل اـتؤؤؤل  ٍٓؤؤؤٜ محٌقضؤؤؤٛ طّؤؤؤد حل ؤؤؤؾ اـَتؤؤؤٙب وؼؤؤؤ    ْٓؤؤؤدهيؿ،

لؤؤٙ  ، ؤؤذا اـؤؤذي ييّؤؤل حلٔؤؤف ذك  ؤؤدالل ،ؽْؤؤؿ و ّٓؤؤقن طٙيمؤؤع طؤؤىل ا؛ٙ ُٓؤؤٛ ،محرؽؤؤٛ

ٜ وحللثٙـؤؽ يريؤدون حلن وحلضؤـ حلٔؤؽ حلٔؤ ،حلؽْؿ حلٔف ييّل حلٔف ذك ٓ يًٌّؤل حلن هيؤتؿ  ؤف

صؤؤؤؤدرت لؤؤؤؤـ  يٌِْؤؤؤؤقا  َؤؤؤؤذا وـؤؤؤؤذـؽ ٓ تٌٍؤؤؤؤقا طّؤؤؤؤد  ؤؤؤؤذه اـَُؤؤؤؤ ت ٕ ؤؤؤؤٙ حلوٓ لؤؤؤؤٙ

لينؤؤؤقم و ٙٔٓؤؤؤٙ دؤؤؤٙوـقا حلن تٌِْؤؤؤقا لؤؤؤٙذا ييّؤؤؤل هبؤؤؤذه اـَُِؤؤؤٛ ؿؤؤؤ  يؤؤؤروى طؤؤؤـ  يؤؤؤض 

 ؤؤؤؤذا  ذا ؿٙٔؤؤؤؤٜ طٌؤؤؤؤٙرة ؽْٓؤؤؤؤٙ   ؤؤؤؤٙء يبؤؤؤؤٙ بؤؤؤؤٙـػ  شاـؤؤؤؤتِس ٕخٓؤؤؤؤؽ طؤؤؤؤذراً » :اـًؤؤؤؤُػ

 آدت ـع .حلدًـ صٓٚ ٔحُِْٙ طىل  حللٙ واهلل اـيٌٙرة لٙ  ل واوحٛ ،اـػع

 ( 00:  12:  05/ 784) اهلدى والنور/

 ( 00:  37:  50/ 784) اهلدى والنور/

ؾٌؤؾ صؤالة ايبًؤرب جيؤدر  ّؤٙ ـيؤؾ  ؤذا  ن شؤٙء اهلل ؽٓؤف  دايؤٛ : ايبداخؾ ايبَل

اـقادؤؤؤدة ؾٙطؤؤؤدة يبؤؤؤّْٞ دٓؤؤؤٙة   ٙإلـق ٓؤؤؤٛـُجِٓؤؤؤع يٍؤؤؤقل اـًؤؤؤٓد ؾوؤؤؤٚ  ن آطتٍؤؤؤٙد 
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لؤؤـ  رد طٍٓؤؤدة لًؤؤتَّٛ ل اـهؤؤ لر ودؤؤدود اـيٍٓؤؤدة حل يؤؤد ؿثؤؤ اً لتَٙلؤؤؾ وـؤؤٓس  ؤؤ

ٜ  غ ايبرجئٛ دون حلن يدري اـذيـ ٓ جيؤٙوزون ٌـ فؿٕٔ- رد آطتٍٙد اـًٙؿـ 

 ن ددود آطتٍٙد تتًع وترتالك دتك تتّٙول ؿؾ جقأٚ  -اإلي ن ددود اـٍُٚ 

ل اإلسؤالم  -ٕحلو ؿُِؤٛ خوؤ-وؾهٓٛ ااٙؿِٓٛ ؿذـؽ ؽروطْؤٙ  ،لـ جقأٚ اآٙة

ؾهؤؤٓٛ إخؤؤالق  ِجُِْؤؤٙ  ؤؤل  حلنؿؤؤ   ، ؤؤل ؾهؤؤٓٛ طٍٓؤؤدة وااٙؿِٓؤؤٛ ؾهؤؤٓٛ طٍٓؤؤدة

ؾهؤؤؤؤٓٛ طٍٓؤؤؤؤدة  ؤؤؤؤل ؾهؤؤؤؤٓٛ طٍٓؤؤؤؤدة ؽِؤؤؤؤـ اـيٍٓؤؤؤؤدة يٌّثؤؤؤؤؼ لؤؤؤؤّْٞ اآؤؤؤؤٙة اـؤؤؤؤذي يمؤؤؤؤِؾ 

 إخالق واـٍٓؿ ؿ  يمِؾ إووٙع واـػالع سقاء  ًقاء .

 صحٓح . اـمٓخ:

  ذا اـَالم صحٓح .: ايبَل

 حلي ٔيؿ . اـمٓخ:

حللؤٙ اـيٍٓؤدة  ،يٍقل حلخقٔٙ ييُؼ طؤىل  ؤذا اـَؤالم  ؤذا ؿؤالم دؤؼ وخُؤط: َلايب

 ؿ .ُ  ًَ ُِ ؽَ  لتَٙلؾؾٙطدة يبّْٞ دٓٙة 

 ااِد هلل صٓٚ . اـمٓخ:

وحللٙ حلن ددود اـيٍٓدة تتًع وترتالؤك دتؤك  ،و ذا حلؾره طىل ؿاللف ؿُف: ايبَل

ٛ وٓ ؾٙـؤؤف تتّؤؤٙول ؿؤؤؾ جقأؤؤٚ لؤؤـ جقأؤؤٚ اآؤؤٙة ؽْؤؤذا   يؤؤدل طُٓؤؤف ؿتؤؤٙب وٓ سؤؤّ

 طُ ء اإلسالم .

  ذا رجؾ سوحل . اـمٓخ:

 ؿالم ؼ  صحٓح .: ايبَل
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 ؟ ذا  ـْ لَ ، اَـ ٌْٔؿ حلي ٔيؿ اـمٓخ:

،لؤؤٙ : ايبَؤؤل  ٚ حلٓ  ،ؽْؤؤذا لؤؤـ شؤؤذوذات سؤؤٓد ؾوؤؤٚ ـٓقسؤؤع  ؤؤف دالؤؤرة اـتٌَؤؤ  حلدؤؤ

 ترون حلن  ذا  ـزام لٙ ٓ يُزم .

 .حلي ٔيؿ  ال شؽ اـمٓخ:

 ؤؤق يٌَؤؤر أخؤؤريـ  ؤؤرد حلي وادؤؤد بؤؤٙـػ لؤؤٙ  ،يبؤؤـ بؤؤٙـػ لّْجؤؤف :ايبَؤؤل

 لّْجف يريد سٓد هبذا يٌَر .

 . ًٙ حلٔٙ حلطتٍد اـرجؾ ـٓس طٙيب ،لٙ طرؽّٙ ذـؽ طّف اـمٓخ:

 ٓ شؽ ٔيؿ .: ايبَل

 هلٙم .اإلييّل لـ  ؿٕ ٙـَـ ـف ؿُ ت اآٍٍٛ خٙصٛ ل اـًجـ  اـمٓخ:

ؿؤالم ٓ ؤـ حلؾقل ؾؤد وجؤدت  ،و ق لع ذـؽ  ٓد طـ ذؿر ذك اـٌٍقر: ايبَل

ويٍؤؤقل اـتقدٓؤؤد يمؤؤِؾ ؿؤؤذا  ، ؤؤق ٌٔؤؤس اـَؤؤالم  ؤؤٙـت م ش طؤؤالم ايبؤؤقؾيع»اـٍؤؤٓؿ ل 

 ،يمؤؤؤٙ ف  ؤؤؤذا اـَؤؤؤالم ،ويمؤؤؤِؾ ؿؤؤؤذا ويٌّثؤؤؤؼ لؤؤؤـ اـٍُؤؤؤٚ  غ إطهؤؤؤٙء  غ ؼؤؤؤ  ذـؤؤؤؽ

لؤؤع حلن  خؤؤقا ؿ ل اـيٍٓؤؤدة  ،ؽٙآٍٍؤؤٛ حلتؤؤقا لؤؤـ جْؤؤٛ حل ؤؤؿ يٌنؤؤون ؿؤؤالم أخؤؤريـ

يرون حلن  ،س دٛ اـمٓخ طٌد اـيزيز وؼ هل وحللثٙ وايبّْٙج و خٙصٛ لـ حللثٙـَؿ 

  ذا إلر ٓ  تِؾ لثؾ  ذه إلقر اـتل محُقا ؿالم اـّٙس طُْٓٙ .

هبؤؤؤذه ايبّٙسؤؤؤٌٛ يبؤؤؤٙ ؿّؤؤؤٜ حلٔؤؤؤٙؾش بٙطؤؤؤٛ اـتحريؤؤؤر ل  ٙحلٔؤؤؤ ، ؤؤؤذا صؤؤؤحٓح اـمؤؤؤٓخ:

   وؿّؤؤٜ حلؾؤؤقل هلؤؤؿ  ،ٓ تثٌؤؤٜ  ؤؤف طٍٓؤدة أدؤٙدذ ؤٙهبؿ ول وؤؤالٓهتؿ ٕن دؤؤديٝ 

ًٙ  نتمرتصقدة وحلٔتؿ ؾقـَؿ  ذا طٍٓ ن ؽؤٕيـ  ،ودٓـٛ ل اـيٍٓدة اـدـٓؾ اـٍٙصع  ٌقت

خؤؤؤؤذ  ٓ لؤؤؤؤـ دؤؤؤؤديٝ ؾويؤؤؤؤل اـثٌؤؤؤؤقت ؾويؤؤؤؤل ٖاـؤؤؤؤدـٓؾ اـٍؤؤؤؤٙصع طؤؤؤؤىل حلن اـيٍٓؤؤؤؤدة ٓ ت
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ٕ ؿ توقروا ل  ؤذه  ،اـدٓـٛ وحل ٌٜ هلؿ  ٕ ؿ ـًٓقا ل طٍٓدة لّذ ٔمٕة دزهبؿ

ول اـذي ؿٙن لًؤوقرا اـٍقل إ ألاحلؾق ٛايبًٕـٛ  ٙـذات طىل  الث لرادؾ و ال 

ل اـوٌيٛ إوغ لـ ؿتٙب هلؿ ٓ حلذؿؤر أن لؤٙ ؿؤٙن اسؤِف ـَؤـ ؽٓؤف ؽنؤؾ  يّؤقان 

 َؤذا ٓ  ،يٍقـقن  ّٙك ٓ جيقز إخذ  حديٝ أدٙد ل اـيٍٓدة ،صريؼ اإلي ن

 ، ؤؤؿ صؤؤدرت اـوٌيؤؤٛ اـثٙٔٓؤؤٛ ـَُتؤؤٙب و ذا  ؤؤؿ يًؤؤتٌدـقن ٓ جيؤؤٚ  ؤؤال جيؤؤقز ،جيؤؤقز

ؽنؤؤؤؤٙرت اـيٍٓؤؤؤؤدة أن جيؤؤؤؤقز إخؤؤؤؤذ  جيؤؤؤؤٚ،ووؤؤؤؤيقا ٓ ؽرؽيؤؤؤؤقا ؿُِؤؤؤؤٛ ٓ جيؤؤؤؤقز و

طؤدـق ٙ  غ ٓ جيؤٚ  ،لـ ؾٌؾ ؿٙٔقا يٍقـؤقن ٓ جيؤقز ، حديٝ أدٙد ل اـيٍٓدة

حللؤٙ لؤـ ؾٌؤؾ  ،ٜ حلن تٕخؤذئحلٓ تٕخذ و ن شؤ شئٜييّل ييوٓؽ ااريٛ  ن  ،ٓ جيٚ

يزاـؤؤقن اـتوؤؤقر اـثٙـؤؤٝ ولؤؤٙ حلدري  ذا ؿؤؤٙٔقا ٓ  ، ؤؤذا اـتوؤؤقر اـثؤؤٙين ،ؾؤؤٙـقا ٓ جيؤؤقز

 ،جيٚ إخذ  حديٝ أدٙد  ِيّك اـتنديؼ وـٓس اـيٍٓدة :لًتٍريـ طُٓف ؾٙـقا

و ذا ٍٔٙش جرى  ّٓل و ع  يض حل ّٙء  ُدك  ،تالطٌقا  ٕٙـٌٙظ تنديؼ ٓ اـيٍٓدة

وجؤدت  ّؤٙك  ًؤٛ طػؤة دؤزس حتريؤري  ، ٙـذات دّٓ  بيّٙ سجـ ااًؤٌٛ

رؽؤؤؤقا لنؤؤؤوٌك  َؤؤؤري لؤؤؤٙ تي ،وطُؤؤؤْٓؿ رلؤؤؤٓس وادؤؤؤد دٌُؤؤؤل اسؤؤؤِف لنؤؤؤوٌك  َؤؤؤري

 ،ذو  ٓئؤٛ حلشؤٍروااِقي اـذي ؿٙن  ق  ٙدهلؿ اـٌَؤ  ؿؤٙن  ؤديـ صقيؤؾ  ،تيرؽقا

يٍٓؤدة ااؤزب ـحلي ٔيؿ ايبٍنقد ؾُٜ ـف حلٜٔ يٙ حلخؤل تؤتحِس  ،وٓ حلؾقل ذو  ٌٓٛ

تيتٍؤد حلن ااؤزب ؿؤٙن يؤرى لؤـ ؾٌؤؾ حلٔؤف ٓ  حلٓؾُٜ ـف  ؟ؾٙل ؿٓػ ،وحلٜٔ ٓ تيرؽْٙ

ٓ  :ؾُؤؤٜ .و ؤؤذا  ؤق طٍٓؤدتّٙ ،ٔيؤؿ :ؾؤٙل ؟ل اـيٍٓؤدة جيؤقز إخؤذ  حؤديٝ أدؤؤٙد

وحلخؤؤ ا ؾؤؤٙـقا  ،اـوٌيؤؤٛ اـثٙٔٓؤؤٛ :ؾُؤؤٜ ؟حليؤؤـ :ؾؤؤٙل جيؤؤٚ. وؾؤؤٙـقا ٓ ، ؤؤؿ صؤؤقروا  ؤؤذا

يتالطٌؤؤؤؤقن  ،اهلل حلؿؤؤؤؤرب ، جؤؤؤؤقاز إخؤؤؤؤذ ـَؤؤؤؤـ  ٙـتنؤؤؤؤديؼ وـؤؤؤؤٓس  ؤؤؤؤٙإلي ن و ٙٓطتٍؤؤؤؤٙد

ؿّؤؤٜ  ايبْؤؤؿ  ؤؤذه لٍدلؤؤٛ ، ٕٙـٌؤؤٙظ دتؤؤك لؤؤٙ يىْؤؤروا تؤؤراجيْؿ حللؤؤٙم حلؽؤؤراد دؤؤزهبؿ
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 -و ّؤٙ اـمؤٙ د-يؤٙ بٙطؤٛ  :ؾُؤٜ هلؤؿ ،ادتججٜ طُؤْٓؿ  ؤٕلقر ٓ ؾٌؤؾ هلؤؿ  رد ؤٙ

 ًٙ جؤؤٙء ؽٓؤؤف  ؤؤق ٓ  ؤؤد لؤؤـ  اإلسؤؤالم  َؤؤؾ لؤؤٙ :أن  ٙـًّؤؤٌٛ ـَُؤؤالم اـؤؤذي سؤؤِيّٙه نٌٔؤؤ

ًٙ  ،لؤـ اـيٍٓؤؤدة ؽريهؤؤٛ جردهتؤؤٙطٍٓؤدة حلٔؤؤٜ  ذا حلديؤؤٜ   ذا ا تيؤؤدت طؤؤـ  ،  تنؤؤّع شؤؤٓئ

ولؤؤـ بُؤؤٛ لؤؤٙ  ، غ نخؤؤر و..هبؤؤذا آ تيؤؤٙد و ٕن اهلل درلؤؤف لؤؤٙ تيٌؤؤدت اهلل لؤؤٙمحؤؤرم 

َٙن اـٍقل طىل اـيَس  ؤق ــق ؿٙن  ّٙك تٌريؼ  ع اـيٍٓدة و ع إدَٙم  :ُٜ ُْ ؾُ 

ذـؤؤؽ ٕن ؿؤؤؾ دَؤؤؿ يتهؤؤِـ طٍٓؤؤدة ؽؤؤٗذا طؤؤري  ؤؤذا ااَؤؤؿ  ،إؾؤؤرب  غ اـنؤؤقاب

تًؤتوٓع حلن تيتٍؤد وٓ  ٜؽٕٔؤ ، ّٓ  ـٓس ؿؾ طٍٓدة يتهِـ طِؤالً  ،لـ اـيٍٓدة  وؾ

لثال اإلي ن  يذاب اـٍرب و ؤؿ يمؤَقن ؽٓؤف  ،زلؽ حلي طِؾ  ٙـًٌّٛ هلذه اـيٍٓدةيُ

 ،ن طذاب اـٍرب ؼ   ٙ ٜ ٕٔؤف لؤٙ ل دـٓؤؾ ؾويؤل اـثٌؤقت ؾويؤل اـدٓـؤٛ ويٍقـقن 

ًٙ،دطقا ؿ  ذه    وٙلوـًّٙ صٌيٙ  ندد  ايبْؿ ؽٕٜٔ اطتٍٙدك حلن  ّؤٙك طؤذاب  حليه

ًٙ  ،لّوٍُؽ ل دٓٙتؽ ل طُِؤؽ ــ يً  رء لـ ،ؾرب وحللٙ لٙ ل طذاب ؾرب  صٌيؤ

ؤؤ  ،ل اـيٙؾٌؤؤٛ هلؤؤٙ تؤؤٕ   ـَؤؤـ حلريؤؤد تٌريؤؤؼ  ؤؤع إدَؤؤٙم اـػؤؤطٓٛ َُ دَؤؤؿ يتهؤؤِـ  ؾ  ؽ

ٔؤؤف حلتٍؤؤقل  ؤؤذا ؽؤؤرض حلي تيتٍؤؤد  ،تٍؤؤقل  ؤؤذا دؤؤرام حلي تيتٍؤؤد حلٔؤؤف دؤؤرام حلٔؤؤٜطٍٓؤؤدة 

ؽؤؤؤٗذن اإلسؤؤؤالم ؿُؤؤؤف طٍٓؤؤؤدة  ؤؤؤذه  ،يٍقـؤؤؤقن اخلًِؤؤؤٛ ؿؤؤؤ و َؤؤؤذا إدَؤؤؤٙم  ،ؽؤؤؤرض

ٓؤؤدة دؤؤع ذاك ٓ  ؤؤد حلن حتٌؤؤز صؤؤٙدٌْٙ طؤؤىل اـتجؤؤٙوب ليْؤؤٙ  ن و ؤؤذه اـيٍ ،دٍٍٓؤؤٛ

ًٙ  ،ؿٙن  رد  ي ن  ٙـًٓٚ نلـ  ٙـًٓٚ  حَؤؿ ذطؤل ؽْؤق ييِؤؾ  ؤف  و ن ؿٙن  ي ٔؤ

وض ٜ ـف لؤثال ؿّؤٜ اؤٙ ا تُٓؤٜ  ّؤٙك ل  ،طىل وقء لٙ تهِّف ااَؿ اـػطل

ييتٍؤدون حلن  اـهؤٙـع حل ؤؿاـٍٙديؤٙٔع  ؽِؤـ بُؤٛ طٍٙلؤد  اـٍٙديؤٙٔٓعدلمؼ  ٙدـٛ 

 ذ  ذا لثال حلؾقل رجالن  يد حلذان اـٌجر حلؽٕٔٙ  ،رؿيتل اـٌجر اـًّٛ مهٙ واجٌتٙن

ؾٙلؤؤؤٙ وصؤؤؤُٓٙ رؿيتؤؤؤع حلدؤؤؤدمهٙ  ّٓؤؤؤٛ اـًؤؤؤّٛ و ؤؤؤذا  ؤؤؤق اـنؤؤؤحٓح وأخؤؤؤر  ّٓؤؤؤٛ واجؤؤؤٚ 
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 ٔٓؤؤؤٛاـيٌؤؤؤٙدة  حل وُؤؤؤٜؽّٓؤؤؤٛ  ،ـَؤؤؤـ اختٌُؤؤؤٜ اـّٓؤؤؤٛ ،وادؤؤؤد ؾؽٙـيِؤؤؤ ،و ؤؤؤذا ؼؤؤؤ  صؤؤؤحٓح

اـيٍٓؤدة ؽؤال جيؤقز ؽنؤؾ  حلدَؤٙم اإلسؤالم  ؤق ذن ايبدار ل ؿؾ  ،صححٜ اـيٌٙدة

 ًٙ و ؤذا ٔؤقع لؤـ اـٌٍؤف اـؤذيـ يًٌّؤل حلن  اـيٍٓدة ل  يؤض اإلسؤالم دون  يؤض  صالؾؤ

 حلتٌّف ـف.

 ّٙ لثال  ؤؿ حلدٓٙٔؤٙ  خقأّؤٙ ل لًؤٕـٛ اـيٍٓؤدة وؼ  ؤٙ طّؤدلٙ ايبداخؾ ايبَل: 

و ٍٔؤؤؤقل لّْؤؤؤٙج وطٍٓؤؤؤدة وذييؤؤؤٛ لثؤؤؤؾ  يؤؤؤض نيؤؤؤٙت اـٍؤؤؤرنن اـتؤؤؤل ؽنؤؤؤُٜ لثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا حل

اـيُؤؤؤؤؤؤ ء إؾؤؤؤؤؤؤدلقن اـؤؤؤؤؤؤذيـ ؾؤؤؤؤؤؤٙـقا طٌؤؤؤؤؤؤٙدات وطٍٓؤؤؤؤؤؤدة وليؤؤؤؤؤؤٙلالت ٓ يٌرؾؤؤؤؤؤؤقن  ؤؤؤؤؤؤع 

 ؤؿ  ّؤٙ  ،و ع حلصؾ اـديـ ؿَؾواـتٍريٚ آصوالح اـذي  ق ـُتيُٓؿ وـُتدريس 

يٌدو يل لالدىتؤٙن حلن دؤزب اـتحريؤر وؼؤ ه ؽهؤال طؤـ حل ؤؿ ٓ يٌٍْؤقن ل اـؤديـ 

 طٍٓدة .ٓ يٌٍْقن ل اـًُٛ اـير ٓٛ طّدلٙ يٍقل تنديؼ دون 

 ن.نصٌيٙ  ذا خالف اـٍر اـمٓخ:

 ٔيؿ ، وايبالدىٛ  ذه وايبالدىٛ اـثٙٔٓٛ لالدىٛ آصوالح .ايبَل: 

ُف حَلمْحَُد ...﴿ اـمٓخ: ُِ ـْ َ ْيِدي اْس ْٕيِت ِل ا  َِرُسقٍل َي ً  ... [6]الصف:﴾.. َوُلٌَػ 

اإليؤؤ ن  هؤؤع  اـٌْؤؤؿييّؤؤل  ن حلصؤؤٌٜ ل   ¢اـًؤؤّٛ ؾؤؤقل اـرسؤؤقل   ...ايبَؤؤل: 

 حلطال ٙ ٓ  ـف  ٓ اهلل وحلدٔٙ ٙ  لٙصٛ إذى طـ اـوريؼ . شيٌٛسٌيقن و

يبؤؤؤٙ ؾؤؤؤٙل يريؤؤؤد حلن  ،ل ايبٍؤؤؤٙلـيؤؤؤؾ اـرجؤؤؤؾ ذؿؤؤؤر  ّؤؤؤٙ يؤؤؤٙ شؤؤؤٓخ ايبؤؤؤداخؾ اـِّٓؤؤؤل: 

ـيُؤؤف حلراد هبؤؤذا حلن اـًؤؤٓد ؾوؤؤٚ ؾؤؤٙل ل إلؤؤٛ اإلسؤؤاللٓٛ أن  ،يقسؤؤع دالؤؤرة اـتٌَؤؤ 

وؾؤؤؤؤٙل  ن  ؤؤؤؤذه  ،إوغٓؤؤؤؤٛ ٓ تيٓمؤؤؤؤْٙ ا؛ٙ ُل  ؤؤؤؤذا اـيقؤؤؤؤ حل ؤؤؤؤٙ تيؤؤؤؤٓش جٙ ُٓؤؤؤؤٛ 

ٛ  ن اإلسالم يرؽض  لًٙجد ٙ ليٙ د جٙ ُٓٛ و َِ َُ  ؤذا ؾرحلتؤف  ، ؤذه ايبجتِيؤٙتحَلْس
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 يٙ شٓخ . ل يّٓ

 ؤؤق  َؤؤل لؤؤٙ يمؤؤٙ ده ل لًؤؤٙجد  ، ؤؤق لقؤؤي ، ؤؤؾ ذ ٌؤؤٜ  غ لقؤؤ اـمؤؤٓخ:

 طـ اـًٜ زيّٚ واـٌدوي و غ نخره .

 ؽتَقن ؿؾ ايبًٙجد ل لق  َذا .ايبداخؾ اـِّٓل: 

ـَؤؤـ  ؤؤق يؤؤتَُؿ  نؤؤقرة  ،وٓ  ؤؤق يٍؤؤقل  ٙـَُٓؤؤٛ ،ٓ حلٔؤؤٙ لؤؤٙ نخؤؤذ  ٙـَُٓؤؤٛ خ:اـمؤؤٓ

 طٙلٛ .

 ـَـ  ق طؿ ايبجتِيٙت يٙ شٓخ .: ايبداخؾ اـِّٓل

ؤحؤؤـ  ،طؤؤىل ؿؤؤؾ دؤؤٙل اـرجؤؤؾ لؤؤٙت وأتٍؤؤؾ  غ رمحؤؤٛ اهلل و غ ؽهؤؤُف اـمؤؤٓخ:

 . ؿ  ٔنحتؽ نٌٔٙ ٓ تٌحثقا ل إشخٙص خٙصٛ  ذا  ؿٙٔقا أتٍُقا  غ رمحٛ اهلل

 ؤؤؾ يَِؤؤـ  ّؤؤٙ حلن ٍٔؤؤقل  ن ؾنؤؤد  ٙ؛ٙ ُٓؤؤٛ اـتٌَؤؤ  وتٌَؤؤ  : ايبؤؤداخؾ ايبَؤؤل

و ن ؾنؤؤؤؤد حلٔؤؤؤؤؽ لؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤر  ، ؤؤؤؤذه إلؤؤؤؤٛ ؽْؤؤؤؤذا وؤؤؤؤالل  يٓؤؤؤؤد  ذا ؾنؤؤؤؤد  ٍقـؤؤؤؤف ا؛ٙ ُٓؤؤؤؤٛ

ًٙ  ، ٙـمؤؤٙرع  ٓ طؤؤىل يِّٓؤؤؽ ؾؤؤ ر  ،اـتٙسؤؤع لؤؤرؾص ،واـؤؤدؿٙن اـثؤؤٙين يٌٓؤؤع  ؤؤقر طُّؤؤ

ٙلًؤؤٛ سؤؤـ ؾؤؤقأع ؼؤؤ  ذطٓؤؤٛ ؽؤؤٗن اخلحلزيؤؤٙء ؿٌؤؤٙر  اخلٙلًؤؤٛ ...اـرا يؤؤٛ ّ اـرا ؤؤع سؤؤٓ

 ؤؾ ؾؤٙل اـمؤٓخ محِؤد طٌؤد  ،ؾند لثؾ  ذا ؿ  ؾؤٙل ؽٓؤف جٙ ُٓؤٛ ؽْؤذا ؿؤالم ٓ يَّؤر

وحللؤٙ  ن ؾنؤد ل اـتٌَؤ  ؽؤٕٙلر ااِؤد هلل  ، ق حلشد لـ  ذا ل اـّؤٙس اـق ٙب لٙ

واوؤؤؤح ؽؤؤؤّحـ ٌٔنؤؤؤؾ وٓ هيِّؤؤؤٙ اـرجؤؤؤؾ  ذاتؤؤؤف  ن ؿؤؤؤٙن ؾنؤؤؤد اـتٌَؤؤؤ  ايبخؤؤؤرج لؤؤؤـ 

ـٛ ؤؤؤٕ ك وحللؤؤره  غ اهلل و ن ؿؤؤٙن ؾنؤؤده ا؛ٙ ُٓؤؤٛ اـتؤؤل ٔرا ؤؤٙ ؽؤؤال ايبُؤؤٛ ؽْؤؤذا وؤؤال

 تمؽ ليل حلن إلر ؿذـؽ .

 حلٜٔ حل ق لٙذا يٍقـقا ـؽ . اـمٓخ:



 صفحات يف بيان أخطاء كثري من املنتسبني للدعوة السلفية ------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

773 

 حل ق صُحٛ .اـِّٓل: 

شؤؤؤقف يؤؤؤٙ حل ؤؤؤق صُحؤؤؤٛ يٍؤؤؤقل اـرسؤؤؤقل  طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم  وـؤؤؤق ل ؼؤؤؤ   ؤؤؤذه  اـمؤؤؤٓخ:

م اـًٓد ؾوٚ حلو ؼ ه لٙ خٙ ٛ اـٌحٝ ل ؿال ش ٔ  إط ل  ٙخلقاتٓؿ» :ايبّٙسٌٛ

 حلٔف ؾند  َذا حلو ؾند  َذا .

 ...اـمٙ د حلٔف اـمٓخ ذؿر اـِّٓل: 

 ٓ حتٓد طـ ا؛قاب . اـمٓخ:

 لٙ ؾندت اآد يٙ شٓخ ؾندت حلن  ذا .اـِّٓل: 

 ٔؤؤؤؤ  حلذؿؤؤؤؤرك حلؾؤؤؤؤقل ٓ حتؤؤؤؤد طؤؤؤؤـ  ،حلٔؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤٙ حلتَُؤؤؤؤؿ ؾنؤؤؤؤدت حلم   تٍنؤؤؤؤد اـمؤؤؤؤٓخ:

 ،وؿؤذا اؿؤذا وؿؤذؼؤ ه ؾؤٙل  حلو ؾؾ لٙ  ل  ِرة اـٌحٝ ل حلن اـًٓد ؾوؤٚ ،ا؛قاب

 ؽ   ق ايبٍنقد لـ دَٙيتّٙ ـَاللف .

لٖـٌؤؤٙت  ؤؤذا اـرجؤؤؾ  جيُؤؤقا ٔحؤؤـ أن ٔريؤؤد حتؤؤذير ـُّؤؤٙس ٕن اـّؤؤٙس: اـِّٓؤؤل

ييّؤؤل دتؤؤك ؽٙؾؤؤٜ ل صٌٙطتْؤؤٙ وأتمؤؤٙر ٙ لٖـٌؤؤٙت إلِؤؤٛ ؽٓؤؤٙ شؤؤٓخ  ؤؤق ييّؤؤل طّؤؤده 

 حلخوٙء طٍٙلديف ؿث ة ويتَُؿ ل طث ن .

 اب . ذا  ق ا؛ق: اـمٓخ

 ٓ حلؾند حلن  ق هلذا يٙ شٓخ .: اـِّٓل

 يال تٌهُقا .: اـمٓخ

 ـَـ  س ـّٙ سٖال وادد ؽٍط .: اـِّٓل

 تٌهؾ .: اـمٓخ
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  ؾ ؾُتؿ لرة حلن ليٙ  ل اـوريؼ  ق تقدٓد ؿتٚ  ٕسُقب طقي ؟: اـِّٓل

حلٔؤؤٙ حلؾؤؤقل حلن ل  ؤؤذا اـَتؤؤٙب ؽنؤؤؾ ؾؤؤٓؿ جؤؤدا حلضؤؤـ طّقأؤؤف ٓ  ـؤؤف  ٓ اهلل : اـمؤؤٓخ

وحلٔؤٙ ؾُؤٜ نٌٔؤٙ ولثؤؾ لؤٙ يٍقـؤقا طّؤدٔٙ ل اـمؤٙم طؤىل  ، ذا اـذي  حلؾقـف ،ةلّْٞ دٓٙ

ًٙ  ،ؼؤؤ  طٌٙيؤؤٛ لثؤؤؾ  ،وطُْٓؤؤٙ طُؤؤؿ ،ـَؤؤـ ـؤؤف ؿُؤؤ ت ل طُْٓؤؤٙ ٔؤؤقر ،اـرجؤؤؾ ـؤؤٓس طٙيبؤؤ

حلٔٙ حلطتٍد حلن  ذا اـيّقان  ذا ؿثؤ  لؤـ  خقأّؤٙ اـًؤٌُٓع لؤٙ تٌّؤقا ليّؤٙه  ،لّْٞ دٓٙة

 الم اـذي ؿّٙ ٔتَُِف نٌٔٙ .حلن ٓ  ـف  ٓ اهلل لّْٞ دٓٙة  ذا اـَ

ٍٜ  :ايبَل  لّذ  س وطػيـ سّٛ . وؾُتؿ ـّٙ  ذا اـَالم ـّٙ شخنٓٙ ل  ٓ

اـرجؾ ـؤف ؿتؤٙب اـيداـؤٛ آجت طٓؤٛ ٓ  اَـ حلٔٙ ٓ حلذؿر لٙ حلؾقل ـَـ : اـمٓخ

 ل ـف  حقث ؾِٓٛ جدا .ليٙ  ل اـوريؼ  ـَـ  ،ؾِٓٛ ـف

 ع ـؽ ـَؿ ؽَتٙ ع.لررت  ٙـمٓخ ر ٓع وحلطوٙين ؿتٙ : اـِّٓل

 ٓ ؿتٙ ع لوٌقطع .اؿتٙ ع خوٙ ع و: اـمٓخ

ًٙ  ،ٓ لوٌقطع: اـِّٓل  َؤذا »ٍؤرحل طُٓؤؽ و ؤق ؿتؤٙب ؿتؤٙب نخؤر حلراد حلن يُ  وحليهؤ

ؤؤؤؤؤ طَ    ؤؤؤؤؤٙذيـاـَتؤؤؤؤؤٙ ع ، واـَتؤؤؤؤؤٙ ع أخؤؤؤؤؤريـ ل لٖـٌؤؤؤؤؤٙت اـًؤؤؤؤؤٓد ؾوؤؤؤؤؤٚ شؿ إٌٔٓؤؤؤؤؤٙءُ 

تِؤؤد ؽٓؤؤف طؤؤىل واط شلوؤؤٙطـ اـًؤؤٓد ؾوؤؤٚ ل حلصؤؤحٙب رسؤؤقل اهلل»حلدؤؤد ؿ  يّؤؤقان 

 ًّٛ . اـًٓد ؾوٚ  يِقتوستع ؾٌؾ حلن  حلر يٛاـوٌيٛ اـًٙدسٛ طٙم 

 حلخل لٙذا يٌٓد اـَتٙب  ذا . ، اهلل هيديف،اهلل هيديف: اـمٓخ

و ؤذيـ اـَتؤٙ ع ، شطٍٙلؤده وؽَؤره»ُؤع طُؤْٓ  ول ؿتؤٙب يريدك حلن تو  : اـِّٓل

حلتقين  اإلخقةدتك  صٌيٙ جٙء اـٍُٙء  ذا اـنيع وؿٜٙٔ اـَتٚ ل اـٌٜٓ ؽ  ؿّٜ

ل ايبًجد وؾٙـقا يل ـٍٙء أن لع اـمٓخ ؽٙـَتٚ ل اـٌٜٓ ـَؤـ ًٔؤخٛ حلطوٓتْؤٙ 
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 ؤؤق يٍنؤؤد حلٔؤؤف لؤؤٙذا ؽْٓؤؤٙ حلخوؤؤٙء  ،يؤؤٙ شؤؤٓخطؤؤظ دًؤؤـ، لؤؤـ ؿؤؤؾ رء ًٔؤؤخٛ ـُمؤؤٓخ 

 ؿث ة طٍٙلديٛ.

ًٙ  ،ييّل يريدك اـٍند حلٔف  ذر اـّٙس لـ  ؤذا ،وؿذا حلٔؤف يبؤٙ يػؤح ٓ  خنقصؤ

و ٔؤؤؤؤؤؤ   ،ل حلن ٓ  ـؤؤؤؤؤؤف  ٓ اهلل ييّؤؤؤؤؤؤل ايبػؤؤؤؤؤؤؿقن ٓ يّؤؤؤؤؤؤٙزطقا ل  ؤؤؤؤؤؤذا ـؤؤؤؤؤؤف  ٓ اهلل يٍؤؤؤؤؤؤق

 ًٙ  ، ؤذه اـرسؤؤٙـٛ اـرسؤٙٓت جؤؤٙءت تيؤٙـٞ ؾهؤؤٓٛ اـر ق ٓؤٛ وـًٓؤؤٜ اإلـق ٓؤٛ خنقصؤؤ

 ،لؤؤؤـ تَُؤؤؤؿ ل  ؤؤؤذا حلدًؤؤؤـدتؤؤؤك ل ٓ  ـؤؤؤف  ٓ اهلل اـؤؤؤذي  يؤؤؤض اـّؤؤؤٙس يٍقـؤؤؤقن حلٔؤؤؤف 

 ،ٌٍٛ ؽٓف ايبػؿقن وؿؤذااـّٙس لت ،طّد ٓ  ـف  ٓ اهلل حلٔف تقدٓد اإلـق ٓٛ ذا  و ق 

  ٔ  اـٍهٓٛ  ٔ   ل ل تقدٓد اـر ق ٓٛ وؿرر  ذا ؿث ا .

  ٙـيَس اهلل هيديؽ حلٜٔ ؾرحلت  ًٌّؽ .-

ؾؤؤرحلت ؿتؤؤٙب اـمؤؤٓخ ر ٓؤؤع ٍٔؤؤؾ  شاللىؤؤاـ»حلي ٔيؤؤؿ  ؤؤس ؾرحلتؤؤف لؤؤٙ ؾرحلتؤؤف ل ؿتٙ ؤؤف -

ًٙ  ،طّؤؤف ٍُْٔؤؤٙ  ؤؤٙـّص ـيؤؤظ حلٔؤؤٙ  ،حلر ؤؤع لؤؤرات يؤؤتَُؿ هبؤؤذا ل طٌؤؤٙرات فتٌُؤؤٛ تٍريٌؤؤ

و ٔؤؤؤ   خؤؤؤالف، َؤؤؤذا ؽٍهؤؤٓٛ اإلـق ٓؤؤؤٛ   تَؤؤؤـ محؤؤؤؾ  :ؾؤؤؤٙل ،ؿتٌؤؤٜ  يهؤؤؤْٙ طٌٙرتؤؤؤف

ٙ اـرسؤؤٙـٛ ْؤؤو ؤؤل اـتؤؤل تقاجْ ،ؾهؤؤٓٛ اـر ق ٓؤؤٛ  ؤؤل اـتؤؤل ؿٙٔؤؤٜ تقاجْْؤؤٙ اـرسؤؤٙٓت

ؾؤد رد طُْٓؤٙ اـمؤٓخ طٌؤد اهلل   ؿ  ق حليهًٙ  ،ترى  ذا وؿث اً  ،إخ ة  غ نخر ؿاللف

ااَقلؤٛ اإلسؤاللٓٛ وؿؤذا حل ؤٙ تٍؤّـ  ٔف  ؼ ـّٙ  ذا ؿٙٔؤٜ ؾٙلؤٜ اـدويش ل ؾقـف 

 ؤؤؿ ؾؤؤقأع حلخؤؤذ ايبؤؤٙل لؤؤـ  ،ييّؤؤل شؤؤٌٜ ؿٓؤؤػ ييُِؤؤقا ؾؤؤقأع ـتّىؤؤٓؿ اآؤؤٙة ،ؾؤؤٙٔقن

ايبْؤؤؿ حلشؤؤٓٙء  ،ييّؤؤل ؽٓؤؤف ٔؤؤقع  ؤؤذا ؿؤؤالم آشؤؤرتاؿٓع ،ٕٔؤؤف لُؤؤؽ ـُج طؤؤٛ ،اـّؤؤٙس

وؿؤالم ؿثؤ  جؤدا  ،وحلمهْٙ ؿاللف ل لقسك يبٙ يٍقل اـٌتك اـينٌل ،ؿث ة يٙ شٓخ

ًٙ  ،الؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤذ وحل ؤؤؤؤٙ تقجؤؤؤؤف  ،ٌٔؤؤؤؤل تٕويؤؤؤؤؾ اـَؤؤؤؤالم صؤؤؤؤٌٛ اـَؤؤؤؤالم هلل حل ؤؤؤؤٙ اإلرادة وحليهؤؤؤؤ

ؾقـف ل اـٍرنن حلٔف لـ صّيٛ اهلل لثال يبٙ ؾٙل اهلل سٌحٙٔف وتيٙغ ل  حليهًٙ  ،اإلرادة
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َوٓ هَتُِّؤؤؤقا َوٓ ﴿لؤؤؤـ صؤؤؤّيٛ اهلل ول سؤؤؤقرة نل طِؤؤؤران دؤؤؤؼ ؾؤؤؤٙل  ؤؤؤذا  (ص)قرة سؤؤؤ

ْقَن  ِ  َُ ُتُؿ إَْط ْٔ ُٔقا َوحَل َز ِلِّعَ حَتْ ْٖ ؾؤٙل ....دًؤٚ لؤٙ حلذؿؤره  [134]آل عمرران:﴾ْن ُؿُّْتْؿ ُل

 .س وا طىل ايبّْٞ اـذي .

ٚ دٙؽىتؤؤؤؽ  حٌؤؤؤظ  ؤؤؤذه اـّنؤؤؤقص اـتؤؤؤل  ؤؤؤل ِيؤؤؤ تْ وتُ  ؾَِؤؤؤ تَ وحلٔؤؤؤٜ يبؤؤؤٙذا : اـمؤؤؤٓخ

 .ـًٜٓ لـ ؿالم اـٌّقة واـرسٙـٛ

 : ٓ يٙ شٓخ.اـِّٓل

 ٓ .:ٓ تٍؾ  ؟يبٙذا يبٙذا: اـمٓخ

ؾؤؤؤؤرحلت  ؤؤؤؤذا ؤّٕؤؤؤؤل حلريؤؤؤؤد حلن حلصؤؤؤؤرح طُٓؤؤؤؤؽ  ؤؤؤؤذا  ؽٍؤؤؤؤط دتؤؤؤؤك حلٔؤؤؤؤٙ أن: اـِّٓؤؤؤؤل

 ؽحٙوـٜ حلّٔل .

 يبٙذا توردف طظ .: اـمٓخ

و ؤؤٙ  ذا ؾُؤؤٜ ؿؤؤالم تربواهلل يي ،حلوٓ دتؤؤك اـّؤؤٙس  ؤؤذرون  ؤؤذه اـَتؤؤٚ: اـِّٓؤؤل

 ل  ذا اطتربوه  ذه ؿتٚ  لٙم و دد .

حلسؤؤؤٕـؽ سؤؤؤٖال  ؤؤؤٖٓء اـؤؤؤذيـ ييتؤؤؤربون  ؤؤؤذه اـَتؤؤؤٚ لراجؤؤؤع  ؤؤؤدى  ؤؤؤؿ : اـمؤؤؤٓخ

 سٌُٓقن .

 واهلل .: ِّٓلاـ

 ٔيؿ حلٜٔ ٔٙوي حلٔؽ ٓ  ٓٚ طىل حلي سٖال .: اـمٓخ

و يهْؿ لـ  ، ؿ يٙ شٓخ ... يهْؿ لـ ؼ  اـًٌُٓع ؿٙإلخقان وؿذا: اـِّٓل

و يهؤؤْؿ اؤؤـ يٍؤؤقل حلٔؤؤف سؤؤٌُل حلو يٍؤؤقل  مؤؤَؾ دؾٓؤؤؼ  ، يؤؤض إدؤؤزاب إخؤؤرى
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ّٛ يٍؤؤقل ٔحؤـ لؤـ حل ؤؾ اـًؤؤ ،يٍؤقل ٔحؤـ لؤـ حل ؤؾ اـًؤؤّٛ وا؛ طؤٛ وٓ يٍؤقل سؤٌُل

 وا؛ طٛ .

 لٙ حلجٌٜ طىل سٖال اـمٓخ .: ايبَل

 لٙ ل ؽٙلدة .: اـمٓخ

  ق  ذا ؾُّٙ هلؿ دتك حلٜٔ يٙ شٓخ يبٙ تتَُؿ طىل لًٕـٛ .: اـِّٓل

لؤؤع لثُؤؤف ؿٓؤؤػ سؤؤٓتٌٙ ؿ  ذا ؿؤؤٙن حل ؤؤق صُحؤؤٛ لؤؤٙ يٍؤؤدر يؤؤتٌْؿ لؤؤع سؤؤٌُل : اـمؤؤٓخ

 .ٔمقفأخريـ حلخربين 

 يٙ شٓخ  ذا ؾُٜ حل ؿ سٌُٓع .: اـِّٓل

حلٔؤٙ حلؾؤقل ـؤؽ  ؟ٓ ٓآ دقل وٓ ؾقة  ٓ  ٙهلل حلٔؤٙ سؤٕـتؽ حل ؤؿ سؤٌُٓع و: خاـمٓ

ؿٓؤؤػ تًؤؤتوٓع حلن تتٌؤؤٙ ؿ لؤؤع أخؤؤريـ اـؤؤذيـ  ، ذا ؿّؤؤٜ ٓ تًؤؤتوٓع حلن تتٌؤؤٙ ؿ ليؤؤل

 ؟ؿٓػ ، ؿ خنقم اـدطقة

  ق ًٔتٌٓد لَّؿ ؤتيُؿ لَّؿ .: اـِّٓل

 وؿٓػ يَقن اـتيُؿ .: اـمٓخ

-..... 

 ،وؽَؤر ل صريٍؤٛ ا؛ؤقاب ،ـٓؤؽ سؤٖال ابؤع ذ ّؤؽ ذن دّٓ  يقجف  : اـمٓخ

لش ضوري  ٙوب  ن ؿٙن طّؤدك جؤقاب تٍؤقل حلٔؤٙ رحليؤل  ، ذا ؿٙن طّدك جقاب

حللؤؤؤٙ ٔحٍؤؤؤؼ طُِٓؤؤؤٙ ؾؤؤؤقل اـمؤؤؤٙطر  ،ؿؤؤؤذا وؿؤؤؤذا ينؤؤؤٌح  ّؤؤؤٙك حلخؤؤؤذ ورد ل  ّؤؤؤٙك ؽٙلؤؤؤدة

 ًٙ حلٔؤؤؤٙ حلٔنؤؤؤحؽ ٓ تمؤؤؤًؾ  ،شؤؤؤتٙن  ؤؤؤع لػؤؤؤق ولًؤؤؤرب سؤؤؤٙرت لػؤؤؤؾٛ وهت لًر ؤؤؤ
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ًٙ دٙؽىتؽ اـمٙ ٛ  حٌظ   ،ؾؤد ييؤك ،لؤٙ ٓ يٌّيؤؽ يٍّٓؤٙ وؾؤد ييؤك ـَؤـ ـؤٓس يٍّٓؤ

ٓ حتٌظ ؿالم ؽالن وؽالن وؽؤالن وؽؤالن اؤـ يًُؤٚ طؤىل ضّؤؽ حل ؤؿ ـًٓؤقا طؤىل 

اـقؤؤاط ايبًؤؤتٍٓؿ ليّؤؤٙ ٕٔؤؤؽ لؤؤٙ ؿٌُؤؤٜ ذطؤؤٙ  ؤؤٕن تؤؤرد طؤؤىل ؿؤؤؾ لؤؤـ بوؤؤلء لؤؤٙ 

 رحليؽ ل  ذا اـَالم.

 ؿالم صٓٚ يٙ شٓخ .: اـِّٓل

 ؟ل لالدىٛ طُٓف: اـمٓخ

 ؿالم صٓٚ  س ايبالدىٛ  ذا ؿٙن ـُتحذير لثال .: ـِّٓلا

 .؟ةحلٜٔ أن حتذرٔٙ: اـمٓخ

 ٓ  س اـّٙس لثال .: اـِّٓل

  ؟ةيبٙذا  ذن ،حلٔٙ حلسٕـؽ أن حتذرٔٙ: اـمٓخ

 ـُتٌٓٙن.: اـِّٓل

 ؟تٌع يبٙذا: اـمٓخ

  ّٙك ؾٌؾ ؾُٓؾ ذؿرت طٌٙرة .: اـِّٓل

 لـ حتذر . تريد حتذر .ييّل  حلؾقل ـؽ يبٙذا .. دٙد دٙد : اـمٓخ

ييّؤؤل يؤؤٙ شؤؤٓخ حلٔؤؤٙ سؤؤِيتؽ ؾُؤؤٜ حلٔؤؤف ل ؾهؤؤٓٛ ٓ  ـؤؤف  ٓ اهلل ؾؤؤٙل ٔيؤؤؿ حلن : اـِّٓؤؤل

 اآٙة .

 ٔيؿ واهلل حلٜٔ لٙ رحليؽ هبذا اـيّقان .: اـمٓخ
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 ....:اـِّٓل

 اـذي سِيتف لّل لٙ تيٍُٓؽ طُٓف  ِّٙسٌٛ ؾقـؽ .: اـمٓخ

حلن يٍقـؤقن حلٔؤؤٙ حلطُؤؿ ؿاللؤؤؽ ـَؤـ حلضؤؤـ واهلل حلطُؤؿ حلن اـّؤؤٙس سؤٌِْٓقن : اـِّٓؤل

اـّؤؤٙس يٍقـؤؤقن لؤؤٙذا واهلل اـمؤؤٓخ إـٌؤؤٙين حلٔؤؤتؿ يبؤؤٙذا تٍقـؤؤقن  ،صؤؤحٓح ٓ شؤؤؽ ؽٓؤؤف

ٕن  يهؤؤؤْؿ يؤؤدرس  ؤؤؤذا يؤؤدرس تًٌؤؤؤ  سؤؤقرة اإلخؤؤؤالص لؤؤـ تًٌؤؤؤ   ، ؤؤذا اخلوؤؤٕ

ويٍقل يبٙذا حلٜٔ تتَُؿ ؿذا اـمؤٓخ ؾوؤٚ حلدًؤـ لؤـ تَُؤؿ  ػؤح ٓ  ،اـًٓد ؾوٚ

اَؤـ  ،خ إـٌٙين ؾٙل ؿذا وؿذا يٍقـقن  ذا ويًٌُؤقنحلٔٙ سِيٜ اـمٓ ، ـف  ٓ اهلل

 يٙ شٓخ .اـيٙلٛ ؿث  حلٔٙ حلطرف  ذا ـَـ 

 ؤذا اـؤذي حتَٓؤف  لؤٙ ٔجؤك لؤـ لثؤؾيٙ شؤٓخ اتؤؼ اهلل ل ًٌٔؤؽ ؿؤالم اهلل : اـمٓخ

ًة  ﴿طؤؤؤـ اـّؤؤؤٙس اهلل لؤؤؤٙذا ؾؤؤؤٙل  ٙـًّؤؤؤٌٛ ـُْٓؤؤؤقد واـّنؤؤؤٙري  َقد  ْؿ َلؤؤؤ َرهَبُ َدن  حَلْؾؤؤؤ
تَِجؤؤؤ ـَ ... َو

ـَ  ِذي  ُ ََٔنَٙرى .. ـِ  ٙ  ٔ قا  ِ ـُ ـَ َؾٙ ِذي ـ  ل  ّؤٙء لؤـ اهلل ؟ ّٙ لؤٙذا يقجؤد  [12]المائد :﴾نَلُّقا ا

 جيٙوب خُٓف يتيُؿ يٙ حلخل حلخذ ورد .؟ لٙ ٓتٍدر تٍقل: طىل اـّنٙرى 

تَُِؤٛ أيؤٛ ايبٍنؤقد  ٙـّنؤٙرى اـؤذيـ  ؤؿ خٙشؤيقن هلل واـؤذيـ  َؤقا : اـِّٓل

ي حلؽِْؤؤف ـيؤؤظ حلؿؤؤقن خؤؤٙصئ  ؤؤس ـيؤؤظ حلريؤؤد حلن لؤؤـ خمؤؤٓٛ اهلل اـؤؤذيـ نلّؤؤقا  ؤؤذا اـؤؤذ

 حلسٕل .

اـّنؤؤٙرى اـؤؤذيـ ٔزـؤؤٜ ل دٍْؤؤؿ أيؤؤٛ  ؤؤؾ ؿؤؤٙٔقا لقدؤؤديـ  ؤؤؾ ؿؤؤٙٔقا : اـمؤؤٓخ

 طىل لُٛ طًٓك و ع طًٓك  س لٙلٛ سّٛ وزيٙدة .

 حلٔٙ لٙ حلطُؿ  س اـذي حلراه اـذي حلؽِْف لـ أيٛ لٙ حلريد حلن حلؾقل.: اـِّٓل

 ك .ليُٓش يٙ حلخل ؾقل لٙ طّد: اـمٓخ
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 حلٔف حل ّك طىل اـذيـ نلّقا لّْؿ  ٙـرسٙـٛ إخ ة هلذا .: اـِّٓل

 صحٓح واـْٓقد .: اـمٓخ

  ذا اـذي حلؽِْف واهلل حلطُؿ .، ذـؽ ٕن لّْؿ: اـِّٓل

 .ىق   اـْٓقد و ع اـّنٙرى  يٙلٛ َس ليُٓش يٙ حلخل  س  يٙلٛ سقى  ع: اـمٓخ

 ٓ اـْٓقد حلوؾ .: اـِّٓل

 نؤؤقرة طٙلؤؤٛ حللؤؤٙ حلٔؤؤف  ؤؤٖٓء ؿؤؤٙٔقا  ىٙرنؤؤ ّؤؤٙء طؤؤىل اـّؽّْؤؤٙ ل  ، ؤؤذا  ؤؤق: اـمؤؤٓخ

ٔحؤـ  غ أن ٔيتٍؤد حلن اهلل طؤز وجؤؾ ر ٙٔؤٙ وطُِّؤٙ  ٕٔؤف  ،نلّقا  ؤذا ـؤٓس لقوؤقطّٙ

 ًض اـّىر حلن ل لّْؿ صٙلٌٛ  ،ل ؽرق  ع اـّنٙرى ؿّنٙرى و ع اـْٓقد ؿْٓقد

اهلل   ؽٍٓؤؤٙلن يؤؤٛ خؤؤذ لثؤؤؾ  ؤؤذه أت  تُ حلو لؤؤٙ ل صٙلٌؤؤٛ حلسؤؤُِقا ؽؤؤال يًٌّؤؤل حلن  ،حلسؤؤُِقا

ُٝ ﴿طؤؤىل اـّنؤؤٙرى ؤؤؤدع ؾؤؤقل اهلل اـقؤؤيح حل ّؤؤك  ؤ قا  ِن  اهلل َ َ ٙـِؤ ـُ ٙ ـَ َؾؤؤ ِذي ؤؤ ـ  َر ا ؤؤ ٌَ ْد َؿ ؤؤ ٍَ ـَ

... ٍٛ حل ؤؤؿ يٕخؤؤذوا لؤؤـ اـٍؤؤرنن نيؤؤٛ و رؽؤؤقا دتؤؤك ؽٕٔؤؤٜ ٓ هتؤؤتؿ  ،[63]المائررد :﴾َ الَ ؤؤ

ٙين تَؤقن دـٓؤؾ ـهؤالهلؿ ؽهؤال حلن يٕخؤذوا ؿؤؤالم إـٌؤٙين ولؤـ  ؤق حلطؤىل لؤـ إـٌؤؤ

لؤثُ  يٍقـؤقا  ـؤٓش حلٔؤٜ  ،أحؤراؽْؿ ووؤالهلؿ يٖيؤدوالـ إـٌٙين لـ شؤٙن  ؿوحلطُ

 ؟لؤؤٙذا هيِؤؤؽ لؤؤـ ا؛ طؤؤٛ  ؤؤٖٓء (،لؤؤٙر ؤؤٙـيرض و ؿدٙلؤؤؾ اـًؤؤُ) ٙـمؤؤٙم طّؤؤدٔٙ 

 ًٙ  ،تًؤِع  ٙـمؤٓخ طٌؤد اهلل طؤزام جؤزاك اهلل خؤ  ،لٙ  ٙـًٌّٛ ـًُؤٓد ؾوؤٚ حلٔٙ ؾُٜ يقل

يبًؤؤُِع ولّؤؤذ ؾريؤؤٚ سؤؤٌع  غ  ؤؤ ن سؤؤّع ؿؤؤٙن  ّؤؤٙ لؤؤـ اإلخؤؤقان ا ،طٌؤؤد اهلل طؤؤزام

 ،ولٍٙصيؤؤؤؤؤٛ حل ؤؤؤؤؤق يقسؤؤؤؤؤػ ،اإلخؤؤؤؤؤقان ايبًؤؤؤؤؤُِع ا ؤؤؤؤؤذوا ؾؤؤؤؤؤرارا  ٍِٙصيؤؤؤؤؤٛ إـٌؤؤؤؤؤٙين

طُؤ  حلن طٌؤد اهلل طؤزام ؿؤٙن  ؤق اـرجؤؾ اـقدٓؤد  ،ولٍٙصيٛ ؿؾ لـ يّتِل  غ دطقتف

لـ  ع اإلخقان ايبًُِع اـذي ٓ يَٙد يًِع حلن اـمٓخ إـٌؤٙين طّؤده جًُؤٛ ل 
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 ٓ يَؤؤقن  ؤؤق لؤؤـ حلول ااهؤؤقر وليؤؤف دؽؤؤرت صؤؤً  وؾُؤؤؿ  َؤؤذا صؤؤً  جؤؤدا دار ؿؤؤذا 

 ًٙ يبؤٙ صؤدر ؾؤرار لٍٙصيؤٛ إـٌؤٙين لؤٙ  ،يَتٚ ؽٓؤف خالصؤٙت  ؤذا اـرجؤؾ اـؤقدود دٍؤ

ًٙ ٙطؤؤؤؤ ـٍٓتؤؤؤؤف ل لًؤؤؤؤجد صؤؤؤؤْٓٚ ٔحؤؤؤؤـ خؤؤؤؤٙرجقن لؤؤؤؤـ  ،د ديؤؤؤؤ طّؤؤؤؤد إـٌؤؤؤؤٙين  صالؾؤؤؤؤ

بؤؤٙـػ اـنؤؤالة سؤؤُِٜ طُٓؤؤف  وٌٓيؤؤٛ ااؤؤٙل سؤؤُؿ  ؤؤق طؤؤىل اسؤؤتحٓٙء ٕٔؤؤف لؤؤٙ يريؤؤد 

سؤحٙ ٛ صؤٓػ طؤ   :ؾؤٙل ؟ َؤذا اإلسؤالم يؤٕلرؿؿ ؟ـٓش  ذا يٙ شٓخ :ؾُٜ ،اـٍرار

، رادؤؤٜ حليؤؤٙم وجؤؤٙءت حليؤؤٙم ؿؤؤٙن جؤؤٙء زارين  غ اـٌٓؤؤٜ لؤؤٙ وجؤؤدين  ،ؾريؤؤٚ تٍّمؤؤع

صؤؤؤرق  ، ٙـٌُؤؤؤد حتؤؤؤٜيبؤؤؤٙ ؿؤؤؤٙن  ٓتؤؤؤف  طّؤؤؤدي ٔىؤؤؤٙمتتٌؤؤؤع إخٌؤؤؤٙر طؤؤؤرف حلٔؤؤؤف اخلالصؤؤٛ: 

ولؤؤٙ وجؤؤؤدتؽ وحلٔؤؤٙ ؿؤؤ  تيُؤؤؤؿ ؾؤؤٙل حلٔؤؤٙ جئؤؤؤٜ  غ اـٌٓؤؤٜ  ،اـٌؤؤٙب دخؤؤؾ حل ؤؤال وسؤؤؤْال

حلٔؤٙ  َؤذا حلطرؽؤف ـَؤـ  :ؾُٜ ـؤف ،دريص طىل آستٌٙدة لـ طُِؽ لـ  ذا اـَالم

 :ؾٙل ؟حليـ ؿٌرت :ؾُٜ ـف ،اـًٓد ؾوٚ َت رْ ٌ  حلٜٔ ؿَ  :ؾٙل ،لٙ ليّك ايبخٙصٌٛ  ذه

حلضؤؤـ  ،سؤؤقرة ااديؤؤد  ؤؤق ؾؤؤرر طٍٓؤؤدة ودؤؤدة اـقجؤؤقد ل تًٌؤؤ  حلوًٓ  فحلٔؤؤٜ تٍؤؤقل حلٔؤؤ

ٍٔؤؾ ؿؤالم اـنؤقؽٓٛ وٓ يَِؤـ حلن يٌْؤؿ لّؤف  ،ٔيؤؿ :ؾُؤٜ ـؤف ،حلدؤد و ٙٔٓٙ  ٍؤؾ  ؤق اهلل

ـَـ لـ ؾٙطدتّٙ وحلٜٔ لـ حلطرف اـّٙس  ذـؽ ٕٔؽ  ، ٓ حلٔف يٍقل  قددة اـقجقد

ؽَٓؤػ  ش ٓ  يؤد  ؾٙلؤٛ ااجؤٛ ،ٓ ٌَٔر  ًٔؤٙن وـؤق وؾؤع ل اـٌَؤر» :تتٙ ع جًُٙيت

يبؤٙ جئؤٜ اتٌيؤؤٜ  ؾُؤٜ ـؤف ؟وحلٔؤٙ لقجؤقد  ؤؤع ضْؤقرؿؿ ،حلٔؤتؿ تيُّؤقن ايبٍٙصيؤٛ  ؤذه

شؤؤؤخص يتحٍؤؤؤؼ لّؤؤؤف صؤؤؤحٓح حلٔؤؤؤٙ حلؿٌؤؤؤر اـًؤؤؤٓد ؾوؤؤؤٚ ؿؤؤؤٙن ليؤؤؤف يقلئؤؤؤذ يبؤؤؤٙ جؤؤؤٙء حل ؤؤؤؾ 

ؾؤٙم  ،ؾُؤٜ ـؤف اـًؤٓد ؾوؤٚ  َؤذا يٍؤقل ل سؤقرة ؿؤذا ،اـّىٙم حلخقٔؤٙ طؤظ اـًؤوري

ونخؤؤر ؾُّؤؤٙ ـؤؤف يؤؤٙ  ،رجؤؤؾ يؤؤٖلـ  ؤؤٙهلل ورسؤؤقـف و ٙـتقدٓؤؤد فؽؤؤتح ل لَؤؤٙن نخؤؤر ؽٓؤؤف  ٕٔؤؤ

 ،قـؤؤف ـَّّؤؤٙ حلَٔرٔؤؤٙ  ؤؤذا اـٌٙصؤؤؾ اـؤؤذي ؾٙـؤؤفحلخؤؤل ٔحؤؤـ لؤؤٙ حلَٔرٔؤؤٙ  ؤؤذا ااؤؤؼ اـؤؤذي يٍ

ورؼؤؤؿ  ؤؤذه ا؛ًُؤؤٛ ؽؤؤٓ   يؤؤد راح ٔػؤؤ لٍؤؤٙـتع حلو  ال ؤؤٛ  نؤؤقرة لتتٙ يؤؤٛ ل  ُؤؤٛ 
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ايبْؤؤؤؤؿ ؾنؤؤؤؤٛ  ،ايبجتِؤؤؤؤع ل اـَقيؤؤؤؤٜ  يّؤؤؤؤقان اـمؤؤؤؤٓخ إـٌؤؤؤؤٙين يٌَؤؤؤؤر اـًؤؤؤؤٓد ؾوؤؤؤؤٚ

حلن ؽؤٙـظ  ٓٙخؤذ  ؤٍقل  َذا  ،صقيُٛ جدا ـَـ اـمٙ د لّْٙ حليـ ٔحـ ٍٔقل  َذا

وؤؤٚ ؿٌؤؤره إـٌؤؤٙين لثؤؤؾ اـؤؤذي يٕخؤؤذ حلن اـمؤؤٓخ إـٌؤؤٙين حل ّؤؤك طؤؤىل اـًؤؤٓد اـًؤؤٓد ؾ

 ٖٓء حل ؤؾ إ ؤقاء ؤحؤـ ٓ سؤٌٓؾ ـّؤٙ حلن ٍٔؤػ ل صؤريٍْؿ  ٓ  ..ؾوٚ ل لَٙن 

ِلِّعَ ﴿حلن ٔؤؤدطق اهلل هلؤؤؿ ؽٍؤؤط  ْٖ ؤؤقا ُلؤؤ ُٔ ق َُ ِرُه اـّ ؤؤَٙس َدت ؤؤك َي ؤؤ َْ َٜ ُت ؤؤ ْٔ َٕ  [44]يررون :﴾... حَلَؽ

حلٔؤؤٙ حلضؤؤـ دطْؤؤٙ ل تيُؤؤؿ اـًؤؤّٛ واـؤؤدطقة  غ اـًؤؤّٛ  وـؤؤذـؽ حلٔؤؤٙ ااؤؤرارة اـتؤؤل طّؤؤدك

وٓ حتؤؤط ييّؤؤل طؤؤداوة شخنؤؤٓٛ  ّٓؤؤؽ و ؤؤع اـّؤؤٙس ٓ  ،ؤػؤؤ ٙ  ؤؤع صؤؤٌقف إلؤؤٛ

 لقا لـ طِؾ صٙـح حلو صٙـح .لٙ ؾد   سٓ   ذا ؾدلقا  غ

 جزاك اهلل خ  .: اـِّٓل

 و يٙك  ن شٙء اهلل .: اـمٓخ

حلتف ؿتٙب اسِف اـيِؤالق سؤٓد ؾوؤٚ يٙ شٓخ طىل ؽَرة طٌد اهلل طزام ؾر: اـِّٓل

 .اـىٙ ر حلٔف يقزع ل  ٓمٙورؾرحلتف ؿتٓٚ يرد ؽٓف طَُٓؿ 

ولؤؤٙ  ،و ؤؤق لؤؤع إسؤؤػ ضؤؤٙ  ،ؾُؤؤٜ ـؤؤؽ يؤؤٙ حلخؤؤل رد طؤؤظ ل ايبجتِؤؤع اـمؤؤٓخ:

ـَؤؤـ حلٔؤؤٜ  ،ٕٔؤؤف لؤؤٙ ؿؤؤٙن هلؤؤٙ طالؾؤؤٛ  ٙيبّٙسؤؤٌٛ ،اـٍنؤؤٛـَؤؤؿ  ٍٓؤؤٛ  دَؤؤلحلدٌٓؤؤٜ حلين 

ؤؤ ؿَ أن تهؤؤورين اوؤؤورارا حلن حلُ  ادؤؤٜ حليؤؤٙم وجؤؤٙءت حليؤؤٙم ل وادؤؤد  ؤؤق ر ،ؾ اـٍنؤؤِٛ 

ؾؤؤٙل يل  ،اـٌَؤؤ  ؿّؤؤٜ لّؤؤذ  هؤؤع سؤؤّع حلتؤؤردد طُؤؤْٓؿحلخؤؤق ؿ لؤؤـ  ٓؤؤٜ لؤؤٙ اسؤؤِف حل ؤؤق 

 ..ٔريؤؤد اـُُٓؤؤٛ اـٌالٔٓؤؤٛ حتيؤؤ طّؤؤدٔٙ يَِؤؤـ اإلؽوؤؤٙر ل رلهؤؤٙن حلو لؤؤٙ حلدري ايبْؤؤؿ 

 ،ؾُٜ ـف حلٔٙ استجٓٚ ،ٕٔف داطل اـمٓخ طٌد اهلل طزام ؿٙن جٙء لـ حليـ لـ إؽًٙن

رجؤؾ ؽيؤؾ ليؤل ؿؤذا وؿؤذا  :ؾُؤٜ ؟لؤٙ  ؤق :ؾؤٙل ،حلستجٓٚ ـؤدطقتؽ  ػؤط ؾُٜ ـف
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وؽِْتؤؤؤف حلين لؤؤؤٙ حلؿٌؤؤؤر اـًؤؤؤٓد صؤؤؤْري ٔىؤؤؤٙم  يؤؤؤد لؤؤؤٙ ؿّؤؤؤٙ اجتِيّؤؤؤٙ ل  ٓؤؤؤٜ  طؤؤؤظ   ؽؤؤؤرد  

 ،راح ٔػؤؤ لٍؤؤٙـع  ال ؤؤٛ ل  ُؤؤٛ ايبجتِؤؤع ، حلن  ؤؤذا اـَؤؤالم ؿٌؤؤرع  َ ؤؤ ـَؤؤـ حلُ  ،ؾوؤؤٚ

 ،حلدٙسٌف طؤىل لؤٙ ؽيؤؾأن اشرتط طُٓؽ حلٔؽ تٌرغ يل ليف ل جًُٛ خٙصٛ دتك 

ل حلين لؤؤٙ حلؿٌؤؤر يؤؤرحل تيؤؤرفلؤؤٙ  ؤؤذا وحلٔؤؤٜ  :ؾُؤؤٜ ـؤؤف ،وؽيؤؤال خُؤؤقت  ؤؤف ؟ؿؤؤذـؽ :ؾؤؤٙل

وهبؤؤؤذا اـيّؤؤؤقان  ،ؿٓؤؤؤػ ردؤؤؤٜ ؿتٌؤؤؤٜ ايبٍؤؤؤٙٓت ل  ُؤؤؤٛ ايبجتِؤؤؤع ،اـًؤؤؤٓد ؾوؤؤؤٚ

وؾؤٙـقا  ،واهلل حلٔؤٙ ذ ٌؤٜ ل اـيِؤرة  غ لَؤٛ واـتٌؤقا دؤقيل اـمؤٌٙب :ؾؤٙل ؟اـهخؿ

ؤؤؤ ََ ن اـمؤؤؤٓخ إـٌؤؤؤٙين يُ   ؾُؤؤؤٜ ييّؤؤؤل حلٔؤؤؤٜ تتحؤؤؤرك ييّؤؤؤل  .ؾوؤؤؤٚ  غ نخؤؤؤره ر اـًؤؤؤٓدٌ 

ايبٌروض ؽٓؽ حلٔؽ تًتيِؾ طٍُؽ وطُِؽ  غ نخره اـمٙ د  ، يقاصػ اـمٌٙب

 ؤؤؤٕن ينؤؤؤحح لؤؤؤٙ ؾُتؤؤؤف ل ٌٔؤؤؤس ايبجُؤؤؤٛ  ُؤؤؤٛ  لؤؤؤٙ زـؤؤؤٜ  ؤؤؤف دتؤؤؤك حلخؤؤؤذت لّؤؤؤف طْؤؤؤداً 

 ؤٙب ،  ؤذا اـّؤٙس   ٕؽراد ،ًؾ  ٙـّٙستؾندي ٓ تم ،ايبجتِع ولٙ ؽيؾ ورمحف اهلل

 ٓ يّتْل . ٙب  ،ٓ يّتْل

 ( 00:  00:  50/ 785) اهلدى والنور/

 (  00:  11:  22/ 785) اهلدى والنور/

ؿثؤؤؤؤ  لؤؤؤؤـ اـمؤؤؤؤٌٙب خوؤؤؤؤٕ صٓؤؤؤؤٚ يؤؤؤؤٙ شؤؤؤؤٓخ  ّؤؤؤؤٙك حللؤؤؤؤر وؾهؤؤؤؤٓٛ وؾؤؤؤؤع ؽْٓؤؤؤؤٙ : اـِّٓؤؤؤؤل

ن  ؤؤؤذا وؾؤؤؤع ل حللؤؤؤر  خنقصؤؤؤٙ اـؤؤؤذيـ ذ ٌؤؤؤقا حلؽًًٙٔؤؤؤتٙن ؽٍٓقـؤؤؤقن لؤؤؤثال تٍؤؤؤقل هلؤؤؤؿ 

يٍقل ـؽ  ؤذا لؤٙ ذ ؤٚ  ّؤٙك  ،ذاخو  وتٌع هلؿ حلو حلن اـمٓخ اـٌالين تَُؿ ل  

 ،حلؾؤقل ـؤف حلن اـمؤٓخ إـٌؤٙين يٍؤقل ؿؤذا ،ولٙ طٙش اـقاؾع ييّل لٙ ذ ٚ  ّؤٙك لؤثال

ايبمؤؤٙيخ لؤؤـ ؾٌؤؤؾ ويؤؤٕتق ؿ  ؿؾُّؤؤٙ هلؤؤ ،ؽَؤؤٕ ؿ يٌرتوؤؤقن حلن اـمؤؤخص يَؤؤقن  ّؤؤٙك

لؤؤـ ؿؤؤذا وييوؤؤق ؿ ايبًؤؤٕـٛ ويٌتؤؤق ؿ ؽّنؤؤٓحٛ هلؤؤٖٓء يؤؤٙ شؤؤٓخ ٕن  ؤؤذا ايبٌْؤؤقم 

  ع..؟ هى
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ُ ْنّل لّفةةة.فٙصٌٙ  يض لـ دقـفن اـمٓخ    : َخ

حلن حلٔقب طـ اـمؤٓخ ـَؤـ حلٔنؤح حلخٙٔؤٙ وحلٔنؤح لٙ ؿٙن يًٌّل يل  حلؾقل : ايبَل

 ،ؿٓػ طرؽٜ حلٜٔ ااؼ لـ اـٌٙصؾ :اإلخقة بٓيٙ وحلسٕل إخ  ّٙ اـًٖال اـتٙيل

ؽْؤٖٓء حلؽهؤؾ اـًؤٌؾ  ،حلـؤٓس  ٙـؤدطقة ااًؤّٛ ،حلـٓس  ٙـيُؿ ،واـنقاب لـ اخلوٕ

ؼ اهلل طز وجؾ اإلًٔؤٙن ويًؤدد ؽ  قَ د ؿ  غ صُٚ اـيُؿ اـذي  ف يُ د  ًَ حلن تُ  هلؿ وـؽ

ولثؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤذه اـَُِؤؤؤؤٛ لؤؤؤؤـ ؽهؤؤؤؤُٓٛ شؤؤؤؤٓخّٙ ٓ تؤؤؤؤٖ ر إ ؤؤؤؤر اـؤؤؤؤذي يؤؤؤؤٖ ره اـيُؤؤؤؤؿ  ،خوؤؤؤؤٙه

ؤؤؤ ٍَ ؽٕٔؤؤؤٜ تُ  ،واـتٕصؤؤؤٓؾ اـتٍيٓؤؤؤدو ؤؤؤ َٖ د هلؤؤؤؿ وتُ ي  وحلن  ،ؾ حلن ااؤؤؤؼ ٓ يتيُؤؤؤؼ  ٙـرجؤؤؤٙلص 

وحللؤؤؤؤٙ تُؤؤؤؤؽ ايبجؤؤؤؤٙدٓت  ،ؼ  ٙـزلؤؤؤؤٙنوحلن ااؤؤؤؤؼ ٓ يتيُؤؤؤؤ ،ااؤؤؤؤؼ ٓ يتيُؤؤؤؤؼ  ٙيبَؤؤؤؤٙن

اـًؤٓد ؾوؤٚ ؿؤٙؽر ٓ جٓد ؼ  جٓد ،  وايبّٙؾمٙت اـتل  ري  ع اإلخقة إـٌٙين 

ؽؤؤالن اـَؤؤالم ٌٔؤؤس اـًؤؤٙ ؼ اـؤؤذي ؾُّؤؤٙه  ؤؤذا ـؤؤٓس ـؤؤف  ٙيؤؤٛ ـؤؤٓس ـؤؤف  ٙيؤؤٛ  ،لؤؤٙ ؿؤؤٙؽر

ؤؤؤؤ ْؿ طؤؤؤؤىل صُؤؤؤؤٚ اـيِ ث   صالؾؤؤؤؤٙ ؽَؤؤؤؤالم اـمؤؤؤؤٓخ سؤؤؤؤٍٓقل ـؤؤؤؤؽ ُدؤؤؤؤ  ادطْؤؤؤؤؿ  ٙاَِؤؤؤؤٛ  ،ؿُْ

ٓ  ُؼ  ّٓؽ و ّْٓؿ طداوات ـق ؿٙٔقا هيقد ل سٌٓؾ اـدطقة  ،ًّٛوايبقطىٛ اا

ؼؤؤ  سؤؤٌٓؾ ا؛ْؤؤٙد  ؤؤؾ اهلل طؤؤز وجؤؤؾ اشؤؤرتط طُّٓؤؤٙ ل دطؤؤقة حل ؤؤؾ اـَتؤؤٙب حلن يَؤؤقن 

وٓ  ٙدـقا حل ؾ اـَتٙب  ٓ  ؤٙـتل  ؤل حلدًؤـ ؽؤ   ٙـؤؽ  ؤٗخقة  ، ٙـتل  ل حلدًـ

اـمؤؤٓخ حلن  ؽجؤؤقاب ،ـؤؤؽ لًؤؤُِع وـَؤؤـ لّحؤؤرؽع وؤؤٙـع فوئؤؤع  غ ؼؤؤ  ذـؤؤؽ

حتؤؤؤثْؿ طؤؤؤىل اـيُؤؤؤؿ و يؤؤؤؾ  ّٓؤؤؤؽ و ٓؤؤؤّْؿ لؤؤؤـ اـيالؾؤؤؤٛ إخؤؤؤقة اـيُِٓؤؤؤٛ لؤؤؤٙ يثٌتؤؤؤقن 

 لثُؽ ل ليرؽٛ ااؼ وؿَُؿ تتحًّقن ؤحـ ليَؿ ل اـدطقة  غ اهلل .

 تٌٍؾ اهلل لّؽ ٔنٓحتؽ . اـمٓخ:

وـَؤؤـ لؤؤدح اـمؤؤٓخ حلو  ّؤؤٙء اـمؤؤٓخ حلو حلي طؤؤٙ  لؤؤـ اـيُؤؤ ء ؿؤؤ   ،و يؤؤٙكايبَؤؤل، 

 نو ذا لؤؤددّٙ ايبؤؤٕلق ،م ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ ل إشؤؤٙطرة  ؤؤؾ ل ايبيتزـؤؤٛؽيؤؤؾ شؤؤٓخ اإلسؤؤال
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 ،ٓ ييّل  ذا وـٓس  ؤالزم  ؤذا حلّٔؤٙ ٖٔيؤد لذ ٌؤف ،ل جْٙده وؽتحف ـٌالد ايبًُِع

ول اـقؾٜ ًٌٔف ٓ ييّل اـويـ اـٍقل حلن ؽالن اخوٕ ل ؿذا وحلخوٕ ل ؿذا ييّل 

 :ِع ؿ  ؾٙل شٓخ اإلسالمؽْذه إصراف سٌحٙن اهلل ؿٓػ ا تظ ايبًُ ،اـتهُٓؾ

حلٓ يَقن جداـَؿ ل اـرجؾ  ٔؤ  يَؤقن ل  ،شلٙ لـ ؾقل  ٓ وؽٓف صرؽٙن ووسط»

يَتؤؤؤٚ  دايتؤؤؤف، ـيؤؤؤؾ اهلل سؤؤؤٌحٙٔف وتيؤؤؤٙغ  ،اـيُؤؤؤؿ وصُؤؤؤٚ اـيُؤؤؤؿ واـٍّؤؤؤٙش اـيُِؤؤؤل

و ٔؤ   ؤٝ  ،اـًٓد ؾوٚو وِرواـمٓخ ٓ ييّل حلٔف  ٝ طىل ؾراءة ؿتٚ زيد وطَ 

 ،اـؤؤؤذي طؤؤؤىل اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ وحلؾؤؤؤقال اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح ،طؤؤؤىل صُؤؤؤٚ اـيُؤؤؤؿ اـيُؤؤؤؿ

وـؤؤٓس  ؤؤذا دؤؤٝ لؤؤـ اـمؤؤٓخ ؿؤؤ  يٌْؤؤؿ وحلٔؤؤٙ حلدخؤؤؾ ٌٔزؤؤ حلدٓٙٔؤؤٙ ؿؤؤ  جؤؤٙءين إخ 

اـٌٙوؤؤؤؾ وسؤؤؤٕـّل ٌٔؤؤؤس إسؤؤؤئُٛ ولؤؤؤـ ؽهؤؤؤؾ اهلل وؾؤؤؤدره حلن واؽٍؤؤؤتَؿ ؾٌؤؤؤؾ حلن حلطُؤؤؤؿ 

حلن يٌتيدوا طـ لثؾ  ذه  :حلؾقاـَؿ ر   تَقن درؽٓٙ ووجْٜ ـف لثؾ  ذه اـّنٙلح

ليؤؤٙ  ل »حلن  ؤؤذا اـَؤؤالم ل  اً ايبْؤؤؿ ؾقـّؤؤٙ حلو ؾؤؤقل اـمؤؤٓخ جؤؤزاه اهلل خؤؤ  ،لؾايبًؤؤٙ

اـَالم صٓٚ ٓ ييّل حلٔف جيؾ اـمؤٓخ ؾوؤٚ لثؤؾ ا ؤـ ؿثؤ   ؤس يقؤح حلٔؤف  شاـوريؼ

خوٕ خوٕ ا ّع  ال ٛ حلّٔٙ ٓ حلوٓ ييّل  ذا  ،ؽْذه ٍٔوٛ جيٚ حلن ٔدرؿْٙ ،ـٓس  يٙ 

اهلل طؤز وجؤؾ حل ّؤك طؤىل اـّنؤٙرى ل حلؿثؤر ٔذؿر ـف وٓ دًؤّٛ ؿؤ  ذؿرٔؤٙ شؤٓخّٙ حلن 

ـْ  ِْن ﴿لؤؤؤـ لقوؤؤؤع  ْؿ َلؤؤؤ ُْ ّْ
ْٓؤؤؤَؽ َوِلؤؤؤ ـَ ِه  ِ د  َٖ َّوؤؤؤٍٙر ُيؤؤؤ

ٍِ َلّْؤؤؤُف  ِ ْٕ ـْ  ِْن َت تَؤؤؤِٙب َلؤؤؤ
َِ ـْ ِؾ ا ـْ حَلْ ؤؤؤ

َوِلؤؤؤ

َلُّْف.... ْٕ ًٙ  [65]آل عمران:﴾َت ؽٙـنؤقاب وااؤؼ حلن طؤىل اإلخؤقة  ،ؽْذا ٓ ييّؤل  صالؾؤ

 ،ٓ تيول طُ  ؿ  يًؤِق ٙ ؿتؤٚ اـثٍٙؽؤٛ ؿذـؽ حلٓ يٌَّقا طىل تُؽ اـَتٚ اـتل

وذودْؤٙ   ¢ ؾ طُْٓؿ اـرجقع  غ ؿتٚ اـتٕصٓؾ لـ ؿتؤٙب اهلل وسؤّٛ اـرسؤقل  

اللٓؤؤؤذه وؿتؤؤؤٚ اـمؤؤؤٙصٌل  غ ؼؤؤؤ  وؿتؤؤؤٚ ايبٖصؤؤؤُع واـيُؤؤؤ ء ؿمؤؤؤٓخ اإلسؤؤؤالم وت

 .ذـؽ
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لـ طُؿ  ؤذا اإلًٔؤٙن وؽٍْؤف  ،رتّل  َُِٛ اـمٙصٌل اـٌدطٛ اإلوٙؽٓٛؿ  ذَ  اـمٓخ:

ؤؤؤ اـتؤؤؤل طَ  ٛدؾٓؤؤؤؼ ـٌُدطؤؤؤٛ حلي اـٌدطؤؤؤٛ اـهؤؤؤالـ لإلسؤؤؤالم حلٔؤؤؤف جؤؤؤٙء  تًٍؤؤؤٓؿ طُِؤؤؤل ا ؿ ِ 

 ،دّٓ  ؿٙن بوٚ ويٍقل ؿؤؾ  دطؤٛ وؤالـٛ ، ٙـهالـٛ ¢ااَؿ طُْٓٙ اـرسقل  

ؤؤؤ ؾَ  ،وؿؤؤؤؾ وؤؤؤالـٛ ل اـّؤؤؤٙر  ،و دطؤؤؤٛ  وؤؤؤٙؽٓٛ ،ٛٓؤؤؤ دطؤؤؤٛ دٍٍٓ :اـٌدطؤؤؤٛ  غ ؾًؤؤؤِع ؿَ ً 

ًٙ -ؽٍؤؤٙل  ،وذح ايبٍنؤؤقد لؤؤـ ؿؤؤؾ لؤؤـ اـًٍؤؤِع ٛ ٓؤؤاـٌدطؤؤٛ اآٍٍ :-ليّؤؤٙه ٙلؤؤ صٌيؤؤ

 ًٛ ًٛ   ؤؤل اـتؤؤل تَؤؤقن فٙـٌؤؤٛ ـَُتؤؤٙب واـًؤؤّٛ حلو ٕدؤؤدمهٙ فٙـٌؤؤ وييؤؤب  ،س ؤؤ

 ،واخلؤروج ،وآطتزال ،طىل ذـؽ  يض إلثُٛ لـ اـيٍٙلد اـٌٙصُٛ ؿٙ؛ربيٛ لثالً 

 ؤذه  ؤل اـٌدطؤٛ  ،اٙ ٓ حلصؾ ـؤف ل اـَتؤٙب واـًؤّٛ  صالؾؤٙ  ؤٕي وجؤف لؤـ اـقجؤقه

ٛ اإلوؤؤؤؤٙؽٓٛ ؽْؤؤؤؤل اـتؤؤؤؤل  ذا ٔىؤؤؤؤرت  ـْٓؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤـ جٙٔؤؤؤؤٚ وجؤؤؤؤدهتٙ حللؤؤؤؤٙ اـٌدطؤؤؤؤ ،ٛٓؤؤؤؤاآٍٍ

ؽِؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤذه  ،و ذا ٔىؤؤؤؤرت  ـْٓؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤـ جٙٔؤؤؤؤٚ نخؤؤؤؤر وجؤؤؤؤدهتٙ ؼؤؤؤؤ  لػؤؤؤؤوطٛ ،لػؤؤؤؤوطٛ

 ،وسٕذح  ذا  يض اـػح ،اآثٓٛ  تُػ اـٌدطٛ اإلوٙؽٓٛ طـ اـٌدطٛ اآٍٍٛ

فٙـٌؤؤؤٛ اـػؤؤؤع ؽؤؤؤٓ   ؤؤؤك ٓ يٍؤؤؤٙل  ؤؤؤذا  دطؤؤؤٛ و ٔؤؤؤ   :ـَؤؤؤـ ٓ  ؤؤؤد لؤؤؤـ وؾٌؤؤؤٛ ؾنؤؤؤ ة

ًؤّٓ يٙت حلو ايبال ؤل ايبٌتَؤرة أن اـتؤؤل اـؿثؤ  لؤـ اـّؤٙس يًؤِقن لؤثال  ،نؤٓٛلي

 ؤؤؤذه ٓ جيؤؤؤقز تًؤؤؤِٓتْٙ  ٙـٌدطؤؤؤٛ و ٔؤؤؤ   ؤؤؤذه  ،ؽْٓؤؤؤٙ اـًٌؤؤؤؼ واـٌجؤؤؤقر حلن  ؤؤؤذه  دطؤؤؤٛ

ـًقيٙ حلن  ذه  فليٙخم محرلٛ اـُْؿ  ٓ  قجف  يٓد طـ لقوقع اـٌدطٛ اـػطٓٛ حلٔ

ن  ؤؤذه  قد لؤؤـ ؿؤؤالم لؤؤـ يٍؤؤقل ـَؤؤـ لؤؤٙ  ؤؤذا ايبٍنؤؤؿٙٔؤؤٜ لقجؤؤقدة، اـًؤؤّ يٙت لؤؤٙ 

ـؤؤؤذـؽ اـٌدطؤؤؤٛ ل اـؤؤؤديـ ؿُْؤؤؤٙ لذلقلؤؤؤٛ و ؤؤؤل طؤؤؤىل اـًٍؤؤؤِع  ، ؤؤؤدع و ؤؤؤدع وؤؤؤالـٛ

 ًٙ ٛ ٓ حلصؤؾ هلؤٙ ل اـَتؤٙب واـًؤّٛ  ؤؾ  ؤل فٙـٌؤٛ ٓؤ لٙ  دطؤٛ دٍٍٓ ،ايبذؿقريـ نٌٔ

و لؤؤؤٙ حلن تَؤؤؤقن  دطؤؤؤٛ  ،ؿتُؤؤؤؽ إلثُؤؤؤٛ اـتؤؤؤل سؤؤؤٌؼ ذؿر ؤؤؤٙ ،يبؤؤؤٙ ل اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ

 ذا ٔىؤرت  ـْٓؤٙ لؤـ زاويؤٛ  ،ـْٓؤٙ لؤـ زاويؤٛ  ؤد ٙ لػؤوطٛ وٙؽٓٛ ؾُّؤٙ  ذا ٔىؤرت  
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وحلؿثر اـٌدع  ،ؽْل تًُٚ ؼ  ايبػوع طىل ايبػوع ،حلخرى  د ٙ ؼ  لػوطٛ

ييؤؤب  ؤؤق طؤؤىل ذـؤؤؽ  ،ايبقجؤؤقدة اـٓؤؤقم ل اـيؤؤٙ  اإلسؤؤاللل  ؤؤل لؤؤـ  ؤؤذا اـّؤؤقع

 ؤؤؤر آسؤؤؤتًٌٙر د ،لّْؤؤؤٙ لؤؤؤثال آسؤؤؤتًٌٙر د ؤؤؤر اـنؤؤؤالة  يؤؤؤض إلثُؤؤؤٛ اـقاوؤؤؤحٛ جؤؤؤداً 

 ،ؿؤٙن يًؤتًٌر اهلل تيؤٙغ  ذا سؤُؿ يٍؤقل  ؤذه سؤّٛ شصؤحٓح لًؤُؿ»اـنالة  ٙ ٜ ل 

ؽؤٗذن  ؤٙـّىر حلن هلؤذا  ،ـَـ رؽع اـنقت هبٙ ورؽع اـنقت بٙطٓٙ ؽْٓؤٙ  ؤذه  دطؤٛ

و ؤؤؤٙـّىر يبؤؤؤٙ حلوؤؤؤٓػ  غ  ؤؤؤذه اـًؤؤؤّٛ لؤؤؤـ ؿٌٓٓؤؤؤٛ ؼؤؤؤ   ،آسؤؤؤتًٌٙر حلصؤؤؤال ؽْؤؤؤل سؤؤؤّٛ

 ،ٙديؤٝ ايبحؤذرة لؤـ اـٌؤدعؽدخُٜ ل طِقم إد ،لػوطٛ صٙرت  دطٛ  وٙؽٓٛ

ؿؤٙن شؤٙليٙ ل زلٙٔؤف ؽؤٓ  يٌؤدو و ؤق يؤروي  ؿذـؽ لثال ييب لثال ييٙـٞ ؽٓؤف حللؤراً 

طىل ذـؤؽ ؾنؤتف دٓؤّ  وضؤػ  لٙلؤٙ ل لًؤجد ؾؤٙل اـّؤٙس اطتؤٙدوا طؤىل حلن اإللؤٙم 

 ، يدلٙ يًُؿ يُتٌٜ  غ اـّٙس ويٍُّْؿ اـذؿر  ؤؿ يرؽؤع يديؤف ويؤدطقا و ؤؿ يٖلّؤقن

حلم اتٌؤؤؤؤع اـًؤؤؤؤّٛ وـؤؤؤؤق  ،اـّؤؤؤؤٙس حلو حلخؤؤؤؤٙـػ اـًؤؤؤؤّٛ ...حللؤؤؤؤري  ؤؤؤؤؾ ؽٕٔؤؤؤؤٙ دؤؤؤؤرت ل  :ؾؤؤؤؤٙل

واـويؤـ ؽٓؤف لؤـ واـتجؤريح  َؤذا ؽيؤؾ وؽيؤال ؾٙلؤٜ سؤْٙم اـٍّؤد و ،طٙدوين اـّؤٙس

ؽْؤق يٍؤقل اـؤدطٙء  يؤد اـًؤالم ـؤف حلصؤؾ ل اـػؤع ـَؤـ اـؤدطٙء  صؤقب،ؿؾ ٔٙدٓٛ و

ء  ؤذه  وؤٙؽٙت حلاٍؤٜ  ٕصؤؾ اـؤدطٙ ٛ،طريه ٛهبذه اـٌَٓٓٛ بٙطٛ وبٙطٛ صقيُ

ؽنٙرت  دطٛ ؼ  لػوطٛ ؿؤ  ؾُؤٜ نٌٔؤٙ اـٌدطؤٛ اـتؤل  فؤ اـٓؤقم  ؤع ايبًؤُِع 

لؤثالً ٔىؤروا  غ إصؤؾ  دجؤتْؿرء طّد ؿ اـتل يًِق ٙ  دطٛ دًّٛ لٙ وحلسْؾ 

سؤؤقاء ل ايبٍدلؤؤٛ حلو ل ايبؤؤٖخرة يٍؤؤقل ـؤؤؽ يؤؤٙ حلخؤؤل اـنؤؤالة إذان  اـزيؤؤٙدة طؤؤىل 

اددة صىل اهلل طُٓؤف هبؤٙ طػؤة طىل اـرسقل ....اـرسقل ؾٙل لـ صىل طظ لرة و

ـَؤؤؤؤّْؿ جيُْؤؤؤؤقن حلن  ؤؤؤؤذه  وؤؤؤؤٙؽٙت حلاٍؤؤؤؤٜ ل  ؤؤؤؤذه اـّٙدٓؤؤؤؤٛ ايبػؤؤؤؤوطٛ ؽجيُؤؤؤؤٜ 

ايبػؤؤوطٛ وؤؤالٓ و دطؤؤٛ وٓ جيؤؤقز اـتٍؤؤرب هبؤؤٙ  غ اهلل طؤؤز وجؤؤؾ  ؤؤذا لؤؤٙ يٍنؤؤده 
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 اـمٙصٌل رمحف اهلل  ٙـٌدطٛ اإلوٙؽٓٛ .

 ( 00:  19:  53/ 785) اهلدى والنور/

ٙلؤؤٙ ـٌُحؤؤٝ ؽؤؤ ى  يؤؤض حل ؤؤؾ اـيُؤؤؿ لؤؤـ حل ؤؤؾ آجتْؤؤٙد ـؤؤق حلذٔؤؤتؿ ـّؤؤٙ   : ايبَؤؤل

ونخؤؤر لؤؤـ  ،وحلصؤؤقـف صؤؤحٓحٛ حلن  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ  دطؤؤٛ ٕن لّؤؤٙط ااَؤؤؿ طّؤؤده ليتؤؤرب

تنؤؤؤؤحٓح دؤؤؤؤديٝ حلو ليتؤؤؤؤرب ؿاـيُؤؤؤؤ ء ٓ يرا ؤؤؤؤٙ ٕ ؤؤؤؤٙ ؿؤؤؤؤذـؽ لّؤؤؤؤٙط ااَؤؤؤؤؿ طّؤؤؤؤده 

 ؤؤؤؤؾ يَِؤؤؤؤـ حلن ًٔؤؤؤؤِْٓٙ اصؤؤؤؤوالدٙ لؤؤؤؤثال اـٌدطؤؤؤؤٛ  ،تهؤؤؤؤيٓػ دؤؤؤؤديٝ  غ ؼؤؤؤؤ  ذـؤؤؤؤؽ

 آجتْٙديٛ .

سؤؤؤؤٌؼ حلن ذؿرٔؤؤؤؤٙ  ذا ؿؤؤؤؤٙن اـرجؤؤؤؤؾ وؾؤؤؤؤع  ل  دطؤؤؤؤٛ و ؤؤؤؤق لؤؤؤؤـ حل ؤؤؤؤؾ اـيُؤؤؤؤؿ : ٓخاـمؤؤؤؤ

و ؤذا حللؤر حل ؤؿ  ،ؿ  ـق اسؤتحؾ محرلؤٙ ،واـٌهؾ وآجتْٙد ؽْق ٓ يالم طىل ذـؽ

اهلل ـَؤـ  ٙجتْؤٙد دون ؾنؤد  مَ ر  ؾد يٍع اـيٙ  ل اسؤتحالل لؤٙ دَؤ  ،لـ ؾهٓٛ اـٌدطٛ

لؤؤـ  تْؤؤد ـؤؤف حل ُٓؤؤٛ ل  ن  ؤؤذا اـؤؤذي وؾؤؤع ؽٓؤؤف دؤؤالل ٕٔؤؤف صؤؤدر ؽْؤؤؾ ٍٔؤؤقل  ،لّؤؤف

ـَـ  ذا  تْد وٓ يَّر طُٓؤف  ،وااالل دالل ،اارام درام ،آجتْٙد ٍٔقل ٓ

ـَؤـ  ؤذا ٓ ييّؤل حلّٔؤٙ ٔنؤقب دَِؤف ؤوُؤؼ  ،حلٔف اخوٕ ٕٔف لٕجقر طىل ؿؾ دؤٙل

ًٙ  ،طؤىل دَِؤؤف حلٔؤؤف صؤقاب وـيُؤف لؤؤـ  ؤؤٙب حلوغ  ،و ؤؤق ل اـقاؾؤؤع خوؤٕ ؿؤؤذـؽ  ٙلؤؤ

  دطؤؤؤؤٛ وخؤؤؤؤٙـػ ل ذـؤؤؤؤؽ اـًؤؤؤؤّٛ دون حلن يٍنؤؤؤؤد تُؤؤؤؤؽ  ذا وؾؤؤؤؤع اـيؤؤؤؤٙ  ايبجتْؤؤؤؤد ل

ٔؤؤف وؾؤؤع ل اـٌدطؤؤٛ وـَّؤؤف لؤؤٕجقر طؤؤىل لؤؤٙ صؤؤدر لّؤؤف ٕٔؤؤف طؤؤـ  ايبخٙـٌؤؤٛ حلٔؤؤٙ حلؾؤؤقل 

 اجتْٙد .

 ؾ  ل ذط  ،ن  ّٙك  الث ذوط طىل ؿاللَؿ   ّٙءيَِـ حلن ٍٔقل : ايبَل

 ،حلن يَقن لؤـ حل ؤؾ اـيُؤؿ وحل ؤؾ آجتْؤٙد :ـَـ اَـ ـُتٌنٓؾ واـتدريٞ ،وادد
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 حلو حلن يَقن ذا حلصقل صحٓحٛ .

 وٓ يَقن لـ حل ؾ اـيُؿ .: اـمٓخ

حلو حلن يَؤؤؤقن لّؤؤؤٙط اجتْؤؤؤٙده لّٙصؤؤؤٙ صؤؤؤحٓحٙ ؿؤؤؤذـؽ ٓ يَؤؤؤقن لؤؤؤـ حل ؤؤؤؾ : ايبَؤؤؤل

 آجتْٙد  ٓ حلن يَقن لّٙصف لّٙط صحٓح .

 (  00:  23:  48/ 785) اهلدى والنور/
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 باب وٍْ

 طّدي  ِقطٛ لـ إسئُٛ جزاك اهلل خ :اـًٙلؾ: -

 ٖال إول:  ؾ يمرتط  ؾٙلٛ ااجٛ ل اـتٌديع واـتًٌٓؼ ؟اـً 

واهلل  ؤؤذا ا؛ؤؤقاب بتُؤؤػ  ؤؤٙختالف اـؤؤٌالد و ؤؤٙختالف اـًؤؤَٙن لؤؤـ  اـمؤؤٓخ:-

دٓؤؤٝ وجؤؤقد اـيُؤؤ ء اـؤؤذيـ يٍقلؤؤقن  قجؤؤقب حلو  قاجؤؤٚ اـتقطٓؤؤٛ واـؤؤدطقة، خُّٓؤؤٙ 

ع لؤـ ٔيهبٙ لثال ؿ  يٍقـقن ل اـٌالد اـًقريٛ طالويؤٛ، ييّؤل ؽؤٙرق ؿٌؤ  جؤدا  ؤ

ؿٙن ل  الد اـٌَر و ع بٙطٛ ؾد حلسُِقا دديثٙ، ؽْٖٓء  ال شؽ  دا ٛ ٓ جيقز 

آٔوؤؤؤالق  غ تٌَؤؤؤ  ؿ حلو تًٌؤؤؤٍْٓؿ حلو تٌؤؤؤدييْؿ لٌؤؤؤٙذة ٕ ؤؤؤؿ ييٓمؤؤؤقن ل جؤؤؤق 

دؤؤديٝ طْؤؤد  ٙإلسؤؤالم و ٙيبيرؽؤؤٛ  ٕٙدَؤؤٙم اإلسؤؤاللٓٛ،  ؤؤذا ل صؤؤرف، واـوؤؤرف 

تؤؤٙج إلؤؤر  غ  ؾٙلؤؤٛ ااجؤؤٛ اـثؤؤٙين  جؤؤق طُِؤؤل خؤؤٙـص جؤؤق  سؤؤاللل خؤؤٙـص لؤؤٙ  

ٕن ايبًؤؤٕـٛ ؾٙلِؤؤٛ  قاؾؤؤع صٌٓيؤؤٛ ا؛ؤؤق اإلسؤؤاللل واـيُِؤؤل،  ؤؤذان لؤؤثالن لتٌٙيّؤؤٙن 

 ٙلٙ، ؽٌال شؽ  ّْٓ  حللثُٛ لتيددة جدا  يهْٙ تٍرتب لـ ايبثٙل إول و يهؤْٙ 

تٍؤؤؤرتب لؤؤؤـ ايبثؤؤؤٙل اـثؤؤؤٙين و َذا...ـؤؤؤذـؽ ايبٍنؤؤؤقد لؤؤؤـ  ؤؤؤذا اـتِثٓؤؤؤؾ  ؤؤؤق حلٔؤؤؤف ٓ 

ًٙ جيقز  صالق اـ ًٙ  ٍؤقل سؤٌُ طؤـ ذاك اـًؤٖال، ؽؤال يٍؤٙل جيؤٚ، وٓ يٍؤٙل ٓ  حلو  جيٙ ؤ

جيؤؤٚ، و ٔؤؤ  ذـؤؤؽ بتُؤؤػ  ؤؤٙختالف اـّؤؤٙس اـؤؤذيـ يؤؤراد تٌَؤؤ  ؿ حلو تًٌؤؤٍْٓؿ حلو 

 تٌدييْؿ.

وإصؤؤؾ حلٔؤؤف ٓ جيؤؤقز تٌَؤؤ  ايبًؤؤُؿ و ٙـتؤؤٙيل تًٌؤؤٍٓف و ٙـتؤؤٙيل تٌدييؤؤف  ٓ  يؤؤد  
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لؤؤؤؤـ حلدٙديؤؤؤؤٝ صؤؤؤؤحٓحٛ أيؤؤؤؤٛ   ؾٙلؤؤؤؤٛ ااجؤؤؤؤٛ ـميؤؤؤؤٛ ايبيروؽؤؤؤؤٛ ولؤؤؤؤٙ جؤؤؤؤٙء ل ليّٙ ؤؤؤؤٙ

ذ  ﴿ايبيروؽؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٛ حلطّؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل هبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙ ؾقـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙغ  ٙ ُؿّ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٙ ُلَيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ َٝ .. َوَلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ٌَْيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ َٔ  َِع َدت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك 

 ًٓ َغ .. ﴿ولثُْٙ [15]اإلسراء:﴾َرُسق َُؤ ـْ َ  ُِٔذَرُؿْؿ  ِؤِف َولَؤ
ِٕ ؿؤذـؽ ؾقـؤف  [14]األنعرام:﴾.. 

طُٓؤؤؤف اـنؤؤؤالة واـًؤؤؤالم  اـؤؤؤذي حلخرجؤؤؤف اإللؤؤؤٙم لًؤؤؤُؿ ل صؤؤؤحٓحف لؤؤؤـ دؤؤؤديٝ حلس 

ريؤرة ريض اهلل تيؤٙغ طّؤؤف ؾؤٙل: ؾؤؤٙل رسؤقل اهلل  صؤؤىل اهلل طُٓؤف وطؤؤىل نـؤف وسؤؤُؿ:   

لؤؤٙ لؤؤـ رجؤؤؾ لؤؤـ  ؤؤذه إلؤؤٛ لؤؤـ هيؤؤقدي حلو ٔقؤؤاين يًؤؤِع س  ؤؤؿ ٓ يؤؤٖلـ س  ٓ 

 دخؾ اـّٙر.

ؽٕؾقل: إصؾ  ق حلن تَقن ااجٛ ؾٙلِٛ طىل  ذه إصّٙف اـثال ؤٛ،  ؤذا  ؤق  

ٕلثُٛ اـتل ض ّٙ ٙ: ؽِـ ؿٙن طىل طُؿ حلو لّٙط ااَؿ، ؽٗذن ايبًٕـٛ  يد تُؽ ا

لـ اـّٙس ااجٛ ؾٙلٜ طُٓف  جٙزن هبذا تٌَ ه هبذا تًٌؤٍٓف  اً طىل  ٍٛ لـ حلن زيد

 هبذا تٌدييف و ٓ ؽال  ذا  ق ا؛قاب .

صٓٚ يٙ شٓخ  ذا ؿٙن  ذا حلؾٙم ااجٛ طؤٙ  لؤـ طُؤ ء ايبًؤُِع طؤىل اـًٙلؾ: -

حلو ل اـتًٌؤؤؤٓؼ  ؤؤؤؾ جيؤؤؤٚ طؤؤؤىل اإلًٔؤؤؤٙن شؤؤخص سؤؤؤقاء ل اـتٌَؤؤؤ  حلو ل اـتٌؤؤؤديع 

 ٓ ـف  ؾٙلٛ ااجٛ  ق  ًٌّف؟ التٙ يٛ  ذا اـيٙ  و

...ـؤؤؤؤٓس ذصؤؤؤؤٙ و ٔؤؤؤؤ  اـقاجؤؤؤؤٚ حلن يَؤؤؤؤقن ؾؤؤؤؤد اؾتّؤؤؤؤع حلن ااجؤؤؤؤٛ حلؾِٓؤؤؤؤٜ طؤؤؤؤىل -

 اـمخص اـذي يراد تٌَ ه حلو تٌدييف وحلن اـٍهٓٛ سًُُٛ ٓ  ٙيٛ هلٙ .

 .( 00:  05:  31/ 778) اهلدى والنور/

ك  يؤؤؤض اـٍقاطؤؤؤد يؤؤؤٙ شؤؤؤٓخ ييِؤؤؤؾ هبؤؤؤٙ  يؤؤؤض اـمؤؤؤٌٙب ولؤؤؤـ وؤؤؤِّْٙ :  ّؤؤؤٙاـًؤؤؤٙلؾ

ؾٙطدة: لـ   يٌَر اـَٙؽر ؽْق ؿؤٙؽر،  ؤؿ لؤـ   يٌؤدع ايبٌتؤدع ؽْؤق لٌتؤدع، وؾٙطؤدة 
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 حلخرى: لـ   يَـ ليّٙ ؽْق ودٔٙ، لٙ رحليؽ ل  ذه اـٍقاطد يٙ شٓخ ؟

ولؤؤؤـ حليؤؤؤـ جؤؤؤٙءت  ؤؤؤذه اـٍقاطؤؤؤد؟ة ولؤؤؤـ ؾيؤؤؤد ٙ؟ة  ؤؤؤذا يؤؤؤذؿرين  َّتؤؤؤٛ اـمؤؤؤٓخ: 

ٛ حلـٌٙٔٓؤؤؤٙ دَٙ ؤؤؤٙ ل  يؤؤؤض ايبجؤؤؤٙـس واـؤؤؤدي رمحؤؤؤف اهلل، ٓل  الدٔؤؤؤٙ إصؤؤؤُ تؤؤؤروى

اـٍنؤؤٛ تٍؤؤقل  ؤؤٕن رجؤؤال طٙيبؤؤٙ زار صؤؤديٍٙ ـؤؤف ل  ٓتؤؤف  ؤؤؿ يبؤؤٙ خؤؤرج لؤؤـ طّؤؤده ؿٌؤؤره، 

ؾٓؤؤؤؤؾ ـؤؤؤؤف يبؤؤؤؤٙ؟ طّؤؤؤؤدٔٙ طؤؤؤؤٙدة ل  الدٔؤؤؤؤٙ و ؤؤؤؤل طؤؤؤؤٙدة حلضؤؤؤؤـ لوؤؤؤؤردة ل  ؤؤؤؤالد إطؤؤؤؤٙجؿ 

ـتٍٙـٓؤؤد اـتؤؤل  تُؤؤػ ييىِؤؤقن حلو  رتلؤؤقن حلو يؤؤقؾرون اـيُؤؤ ء  ؤؤٌيض إطؤؤراف وا

 ٙختالف اـٌالد، لّْٙ رجؾ لثال دخؾ اـًرؽٛ ؤزل طُٓف ؽْق دع بؤرج يًٌّؤل حلن 

ُيدار اـّيؾ  حٓٝ حلن اـيٙ  ٓ يتَُػ حلٔف يُػ ويدور ؿٕٔف داخؾ و ٔ  جيد اـّيؾ 

لْٕٓ ـدّك ؾدلٓف ؽٓف، ؽْذا اـيٙ  يبٙ زار صديٍف وخرج وجد اـّيُع ؿ  مهٙ ييّل 

ن  ؤذا ؿٌؤر، يبؤٙذا؟ ٕٔؤف    مؤٓخ تؤرؿْ  ؿؤ  مهؤٙ، ؽٍؤٙل اـرجؤؾ اـيؤٙ  لٙ ادرتم اـ

 ؤؤرتم اـيؤؤٙ ، واـؤؤذي ٓ  ؤؤرتم اـيؤؤٙ  ٓ  ؤؤرتم اـيُؤؤؿ، واـؤؤذي ٓ  ؤؤرتم اـيُؤؤؿ ٓ 

 رتم لـ جؤٙء  ؤٙـيُؿ، واـؤذي جؤٙء  ؤٙـيُؿ محِؤد  طُٓؤف اـًؤالم،  و َؤذا سًُؤُْٙ 

  غ جربيؾ  غ رب اـيٙيبع، ؽٗذن  ق ؿٙؽر.

ا سؤؤٖال حلو  ؤؤذه ؾٙطؤؤدة ذؿرتّؤؤل هبؤؤذه اخلراؽؤؤٛةة ـؤؤٓس ذصؤؤٙ حل ؤؤدا حلن لؤؤـ ؿٌؤؤر  ؤؤذ 

شخنؤؤٙ وحلؾؤؤٙم طُٓؤؤف ااجؤؤٛ حلن يَؤؤقن ؿؤؤؾ اـّؤؤٙس ليؤؤف ل اـتٌَؤؤ ، ٕٔؤؤف ؾؤؤد يَؤؤقن 

ويؤؤرى اـيؤؤٙ  أخؤؤر حلٔؤؤف ٓ جيؤؤقز تٌَؤؤ ه، ؿؤؤذـؽ اـتًٌؤؤٓؼ، واـتٌؤؤديع، ؽْؤؤذه  لتؤؤٕوًٓ 

 ب ل ادطٙء اـيُؿ.اآٍٍٛ لـ ؽتـ اـيق ااٙض، ولـ تنع  يض اـمٌٙ

ؽٙيبٍنؤقد حلن  ؤؤذا اـتًًُؤؤؾ حلو  ؤذا اإلـؤؤزام ؼؤؤ  ٓزم حل ؤؤدا،  ؤذا  ؤؤٙب واسؤؤع ؾؤؤد  

يرى طٙ  حللرا واجٌؤٙ ويؤراه أخؤر ـؤٓس ؿؤذـؽ، ولؤٙ اختُؤػ اـيُؤ ء لؤـ ؾٌؤؾ ولؤـ 

 يد  ٓ ٕٔف  ٙب آجتْٙد ٓ يُزم أخؤريـ  ؤٕن يٕخؤذوا  رحليؤف اـؤذي يقجؤٚ إخؤذ 
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يبٍُد اـذي ٓ طُؤؿ طّؤده ؽْؤق اـؤذي جيؤٚ طُٓؤف حلن يٍُؤد، حلو  رحلي أخر،  ٔ   ق ا

لؤؤـ ؿؤؤٙن طٙيبؤؤٙ ؿٙـؤؤذي ؿٌؤؤر حلو ؽًؤؤؼ حلو  ؤؤدع وٓ يؤؤرى لّؤؤؽ رحلي ؽؤؤال يُزلؤؤف حل ؤؤدا حلن 

يتؤؤٙ ع ذـؤؤؽ اـيؤؤٙ ، و ؤؤذا ل اـىؤؤٙ ر لنؤؤٌٓٛ ؿٕ ؤؤٙ  ن شؤؤٙء اهلل لؤؤٙ أتػؤؤت  يؤؤد لؤؤـ 

  الدؿؿ  غ  الد حلخرى .

  الدٔٙ ؾهٓٛ اـتٌديع وؾهٓٛ اـتٌَ .واهلل يٙ شٓخ  ل لقجقدة ل اـًٙلؾ: -

حللؤؤٙ بٙطؤؤٛ اـتٌَؤؤ  ؽْؤؤؿ بٙطؤؤٛ ليؤؤروؽع حل ؤؤٙ  ؤؤدحلت لؤؤـ لقؤؤ وؿؤؤٙن  اـمؤؤٓخ:-

هلؿ ييّل ؽتّٛ  ّٙ ل ط ن ؾٌؾ استٓوٙين هلٙ حلي ؾٌؾ ٔحق حلر يٛ طػؤ سؤّٛ تٍريٌؤٙ، 

ـَؤؤـ اهلل طؤؤز وجؤؤؾ  ؤؤدا ؿ واسؤؤتٍٙلقا ليّؤؤٙ طؤؤىل اـًؤؤّٛ، وؿؤؤذـؽ  يهؤؤْؿ جؤؤٙء  غ 

جلء  غ  ّٙ، ودٙوـقا حليهٙ حلن يّػوا ؽتّٛ اـتٌَ  ـَؤـ حليهؤٙ ر ّؤٙ دلمؼ ؾٌؾ ايب

لؤؤؤٙ وؽٍْؤؤؤؿ وااِؤؤؤد هلل ورجيؤؤؤقا  خٌؤؤؤل دّؤؤؤع، حللؤؤؤٙ  ؤؤؤذه اـهؤؤؤالـٛ ٓ تؤؤؤزال ل لقؤؤؤ 

ؾٙلِؤؤؤٛ وحلخمؤؤؤك  حلن يَؤؤؤقن ؾؤؤؤد ورد  ـؤؤؤَٓؿ رء لّْؤؤؤٙ  غ  يؤؤؤض صؤؤؤالب اـيُؤؤؤؿ واهلل 

 ايبًتيٙن .

  .( 00:  10:  38/ 778) اهلدى والنور/

 ّٙك  يض ايبًٙلؾ يٙ شٓخ اختٌُقا ؽْٓٙ حل ؾ اـيُؿ طّدٔٙ ؽِّْؿ لـ : اـًٙلؾ-

يٍؤؤؤقل  ٌؤؤؤدطٓتْٙ ولؤؤؤّْؿ لؤؤؤـ يٍؤؤؤقل  جقاز ؤؤؤٙ و يؤؤؤض اـمؤؤؤٌٙب لٍُؤؤؤدة ؽُثٍتؤؤؤف  ٙـيؤؤؤٙ  

اـؤؤذي ؾؤؤٙل  ؤؤٙ؛قاز حلخؤؤذ ل  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ، ؽْؤؤؤؾ جيؤؤقز يؤؤٙ شؤؤٓخ ااَؤؤؿ طؤؤىل  ؤؤؤذا 

ْٓؤؤٙ: لًؤؤؤٕـٛ اـمؤؤخص ؿؤؤٙـويـ ل لّْجؤؤؤف حلو تٌدييؤؤف لؤؤـ حلجؤؤؤؾ ؽيُؤؤف  ؤؤذا ولثؤؤؤٙل طُ

اـتِثٓؾ..اـمؤؤٓخ محِؤؤد ا ؤؤـ طثِٓؤؤع ووؤؤع  يؤؤض اـػؤؤوط ويؤؤرى جقاز ؤؤٙ واـمؤؤٓخ 

طٌؤؤد اهلل  ؤؤـ جؤؤربيـ  يؤؤض لمؤؤٙيخ لثؤؤؾ اـمؤؤٓخ  َؤؤر حل ؤؤق زيؤؤد اـمؤؤٓخ ر ٓؤؤع ا ؤؤـ  ؤؤٙدي 
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 يٍقل  ٌدطٓتْٙ لٙ رحليؽ يٙ شٓخ ؟

سؤؤٌحٙن اهلل، اهلل حلؿؤؤرب، سؤؤٖاـؽ  ؤؤدحل  فؤؤء وأتْؤؤك  غ رء ل ضّؤؤل،  اـمؤؤٓخ:-

 ٕل سٖال وادد حلم حلؿثر لـ سٖال .ؽْؾ حلٜٔ تً

 سٖال وادد يٙ شٓخ .-

 ذن دؤؤؤؤدد سؤؤؤؤٖاـؽ، ٕين حلٔؤؤؤؤٙ شؤؤؤؤيرت حلن ؽٓؤؤؤؤف حلؿثؤؤؤؤر لؤؤؤؤـ سؤؤؤؤٖال دؤؤؤؤدد  اـمؤؤؤؤٓخ:-

 سٖاـؽ .

سؤؤؤٖال ااَؤؤؤؿ طؤؤؤىل اـمؤؤؤخص اـؤؤؤذي حلخؤؤؤذ  ٍؤؤؤقل اـمؤؤؤٓخ اـؤؤؤذي ؾؤؤؤٙل  ٙإل ٙدؤؤؤٛ -

 و جقاز ؽيؾ  ذا اـفء وايبثٙل لًٕـٛ اـتِثٓؾ.

 ٔيؿ ٔيؿ . اـمٓخ:-

حلٔٙ حلرى حلن اـتِثٓؾ  دطٛ واـمخص  ذا حلخذ  ٍقل لؤثال حلدؤد  ؾ جيقز ؿقين -

ايبمؤؤؤٙيخ اـٌَؤؤؤٙر اـؤؤؤذي يٍؤؤؤقل  ؤؤؤٙ؛قاز،  ؤؤؤؾ يل حلن حلصيؤؤؤـ ل لؤؤؤّْٞ  ؤؤؤذا اـمؤؤؤخص 

 حٓؤؤؤؤؤٝ حلين حلؾؤؤؤؤؤقل  ؤؤؤؤؤذا لؤؤؤؤؤّْٞ اإلخؤؤؤؤؤقان ايبًؤؤؤؤؤُِع ل  ؤؤؤؤؤذه ايبًؤؤؤؤؤٕـٛ حلو حلن يٌؤؤؤؤؤدع 

 شخص ٕٔف حلخذ ل  ذه ايبًٕـٛ طُ  حلن اـمخص لٍُد يٙ شٓخ .

 ـُيٙ  حلن يٍقل يبـ خٙـٌف ل رحليف حلن يٍقل ؽٓف شٓئٙ .  ؾ جيقزاـمٓخ: -

-. ٓ 

 و ذا اـَالم لـ  ٙب حلوغ حلخذت ا؛قاب .اـمٓخ: -

 ٔيؿ .-

 صٓٚ . اـمٓخ:-
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 جزاك اهلل خ  .-

 و يٙك . اـمٓخ:-

 .( 00:  16:  18/ 778) اهلدى والنور/

فؤؤؤء : ل ردود أن ل اـًؤؤؤٙدٛ طؤؤؤىل صؤؤؤالب اـيُؤؤؤؿ لؤؤؤع اـيُؤؤؤ ء واـاـًؤؤؤٙلؾ-

 ايبالدظ ل  ذه اـردود اهتٙم اـّٓٙت لٙذا ردؿؿ طىل  ذا حلو تًٌ ؿؿ ـف ؟

قا -  ٌ يتٍل اهلل  يش ردٔٙ ل  ذا ؟ة حلن يتٍؤقا اهلل ل  خقأّؤٙ ايبًؤُِع ،وحلن ُينَؤ

ٔقايؤؤؤؤؤٙ ؿ وؾُؤؤؤؤؤقهبؿ وحلٓ  ٍؤؤؤؤؤد  يهؤؤؤؤؤْؿ طؤؤؤؤؤىل  يؤؤؤؤؤض: ٓ حتٙسؤؤؤؤؤدوا وٓ تٌٙؼهؤؤؤؤؤقا 

ٔحؤؤؤـ ٍٔؤؤقل يؤؤؤٙ حلسؤؤتٙذ دالؤؤؤ  وحل ؤؤدا: لًؤؤؤٕـٛ وؿقٔؤؤقا طٌؤؤؤٙد اهلل  خقأؤؤٙ ؿؤؤؤ  حللؤؤرؿؿ اهلل، 

اـيؤؤٙ  اإلسؤؤاللل أن  ؤؤق  يؤؤد ؿ طؤؤـ شؤؤٓئع ا ّؤؤع ـَؤؤـ  دؤؤدامهٙ حلخؤؤذوا اـوريؤؤؼ، 

حللٙ إخرى ٓ، ٓ  د حلَٔؿ سِيتؿ ل  يض حلذصتل  يض ؿُ يت طـ اإلصالح 

يٌدحل لـ اـتنٌٓٛ واـرت ٓٛ ٓ  د سِيتؿ هبٙ ؽٙـتنٌٓٛ ؽْٓٙ رء لـ  ذا ـَـ اـرت ٓؤٛ 

ل اـيٙ  اإلساللل، ؽْؤذه لمؤَُٛ، ؽتجؤد صؤالب اـيُؤؿ اـؤذي يٌؤرتض ؽؤْٓؿ حلن  لٙ

يَقٔؤؤقا طؤؤىل حلؿِؤؤؾ خُؤؤؼ دًؤؤـ لؤؤٙ دىؤؤقا  ٓ  فؤؤء لؤؤـ اـيُؤؤؿ ؿؤؤٙن دجؤؤٛ طُؤؤْٓؿ 

ًٛ هلؿ، ؽ  ااؾ؟ ـٓس هلٙ  ٓ اهلل تٌٙرك وتيٙغ، ولـ ؿؤٙن درينؤٙ لؤـ  وـٓس دج

ئ حل ؾ اـيُؤؿ طؤىل حلن يِفؤ طؤىل  ؤٙتع اـرؿٓؤزتع اـتنؤٌٓٛ و اـرت ٓؤٛ ؽيُٓؤف  حلن ُيَّم ؤ

لـ دقـف طىل  ذا إسٙس لّذ ٔيقلؤٛ حلضٌؤٙره دتؤك  ذا ييّؤل ؿؤربوا ؤمؤئقا ٔمؤئقا 

ا  غ وجقب وطىل اـيُؿ اـنحٓح واـرت ٓٛ اـنحٓحٛ، حللٙ  ٖٓء اـٌَٙر اـذي ؽٙ 

اـتنٌٓٛ وحلخذوا  حظ واؽر حلو ؾريٚ  ذـؽ لّف، ؽْٖٓء ٔؤٙدر جؤدا ؽؤْٓؿ لؤـ  ؤق ؾؤد 

ٕخؤالق اـًؤٓئٛ ااًؤد وااٍؤد واـيٓؤٙذ  ؤٙهلل اـٓؤقم حللؤر ضؤٙ ر جؤدا صٌك ًٌٔف لـ ا
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دتك لؤـ  يؤض اخلٙصؤٛ دتؤك لؤـ  يؤض اخلٙصؤٛ دتؤك حلجؤد ٌٔزؤ لهؤورا حلدٓٙٔؤٙ 

ـَ نَلُّؤقا ﴿حلٔٙ حلؾقل  ىٙ ر ؾقـف تيٙغ ودع حلؾؤقل  ىؤٙ ر حلطّؤل لؤٙ حلؾؤقل  ِذي ـ ؤ َؤٙ ا ٙ حَلهي  يَؤ

ؾ   ـْ َوؤؤ ُؿْؿ َلؤؤ ؤؤ ْؿ ٓ َيُي  َُ ؤؤ ًَ ٌُ ْؿ حَلٔ َُ ْٓ ؤؤ َُ ؾُؤؤٜ ضؤؤٙ ر ٕن  [105]المائررد :﴾ َِذا اْ تَؤؤَدْيُتْؿ .. َط

ضٙ ر أيٛ ـٓس  ّٙك حللر  ٙيبيروف و ل طـ ايبَّؤر، ـَؤـ تيرؽؤقن دؤديٝ حلس 

س وذؿؤؤر هلؤؤؿ حل ؤؤؿ يتٕوـق ؤٙؤ طؤؤىل ؼؤؤ  تٕويُْؤٙؤ   َؤؤر اـنؤؤديؼ دٓؤّؤ  حلَٔؤؤر طؤؤىل  يؤؤض اـّؤٙؤ

 . طـ ايبَّر وذؿر ااديٝ اـذي يٕلر ايبًُِع حلن يٕلروا  ٙيبيروف وحلن يّْقا

ؽٙـىٙ رة ايبّتػة أن ل أؤٛ إخ ة ل اـًيقديٛ وؾٌؾ ذـؽ ل ؿث  لـ 

اـؤؤؤؤٌالد اإلسؤؤؤؤاللٓٛ  ؤؤؤؤذه اآٍٍؤؤؤؤٛ ـؤؤؤؤٓس هلؤؤؤؤٙ طؤؤؤؤالج  ٓ  ٕٙخؤؤؤؤذ  ٕٙسؤؤؤؤٌٙب ايبَِّؤؤؤؤٛ 

واـُجؤؤؤقء  غ اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ حلن ينؤؤؤُح حلدؤؤؤقال ايبًؤؤؤُِع و ٓ ؽؤؤؤال وجؤؤؤف  صالؾؤؤؤٙ حلن 

ـ يّتِؤقن  غ لّؤٙ ٞ اـًؤُػ اـنؤٙـح ـؤٓس  ّؤٙك اـدطٙة  غ اـَتٙب واـًّٛ واـؤذي

لوٍُٙ لٙ يًقغ هلؿ حلن يًٍِّقا  غ صٙلٌتع  ؾ  غ صقالػ ييؤٙين  يهؤْؿ  يهؤٙ، 

 ؿ صقؽٓقن و ؿ صٙلٌٛ واددة، ؿُْؿ يٍقل: حلٔٙ  ؿ  ـق ؿٙن  ّٙك سٌُٓقن وحلطدا

طؤؤىل اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ و ن ؿؤؤٙن  يهؤؤْؿ ٓ يؤؤرى  ؤؤٕن يّتًؤؤٚ  غ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح 

لؤؤؤـ ايبمؤؤؤٙؿؾ اـتؤؤؤل وؾيؤؤؤٜ طّؤؤؤدؿؿ دٓؤؤؤٝ حلن  يؤؤؤض اـوؤؤؤالب اـّٙشؤؤؤئع ؿؤؤؤ  و ؤؤؤذا 

سؤؤِيٜ ذيوؤؤٙ ـؤؤف حلٔؤؤف ٓ يريؤؤد حلن يٍؤؤقل حلٔؤؤٙ سؤؤٌُل وحلن لؤؤـ حلس طؤؤىل ذـؤؤؽ يًؤؤتتٙب 

 و ٓ ؾتؾ سِيتؿ  ذا .

 تراجع اـرجؾ يٙ شٓخ .-

 ااِد هلل  ػك اهلل  ٙخل  .-

 خرج ـف ذيط ل ذـؽ .-
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  ذا لٙ ٔريده .-

 ل حلٔٙ حلؾند حلن ؾهٓٛ اـتحزب .و ع ؾنده حلوٓ ؾٙ-

 اهلل هيديف .-

  ؿ ؾٙل وحلٔٙ حلتقب طـ  ذا اـٌُظ .-

جؤؤؤزاه اهلل خؤؤؤ  ذـؽ... ؤؤؤف ـَؤؤؤـ  ؤؤؤذا  ن دل طؤؤؤىل رء ؿؤؤؤ  يٍقـؤؤؤقن اـٓؤؤؤقم: حلن -

اـَُِٛ  ذه ـًٜٓ سُْٛ حلن يٍقل  ًٔؤٙن  ذا أتًؤٚ  ،درارة اـمٌٙب تًُٚ طُِْؿ

ا ؤؤـ تِٓٓؤؤٛ حليؤؤـ  ؤؤذا لؤؤـ ذاك   غ اـًؤؤُػ اـنؤؤٙـح يًؤؤتتٙب و ٓ ؾتؤؤؾ و ؤؤتٞ  َؤؤالم

  ذا اـػيط طّدؿؿ .

حلٔٙ حلخربين هبذا اـػيط اـمٓخ طٌد اهلل اـيٌٓالن ؿّٜ ؾٌؾ حليٙم ل اـريٙض وحلخربين -

 . هبذا اـػيط ـَـ  ن شٙء اهلل  ذا دنُٜ طىل ًٔخٛ حلن حلرسُْٙ ـؽ يٙ شٓخ

 جزاك اهلل خ  .-

 .( 00:  20:  05/ 778) اهلدى والنور/
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 املخالفالسد عمٜ 

: ٔرى ييّل ؿث ًا لـ... ايبّْٞ اـًٌُل دالٌع ل اهلجقم طىل ايبؤّْٞ ايبٍُل

 ؟اـًٌُل وطىل رلقزه ؿ  يٍٙل

 وطىل؟ اـمٓخ:

 : رلقزه لـ حللِٛ اـًُػ ؿٙ ـ تِٓٓٛ وا ـ اـٍٓؿ وا ـ طٌد اـق ٙب، ايبٍُل

  ي ٔيؿ. اـمٓخ:

ا ٓ ًٔؤِع صؤٓحٙت ايبٍُل: ودالٌؤقن ل  ؤذا اـيُؤؿ ٓ يٌؤرتون، ولؤع دحلهبؤؿ  ؤذ

وٓ وجٓٞ دقل  ذا اـيِؾ اـّٙؽر، ـَـ  ذا ييّل  ُغ اـًؤٓؾ اـز ؤك وتنؤدى هلؤذا 

اـتٓؤؤٙر اخلوؤؤ   مؤؤٕن اـؤؤرد تؤؤٕيت آٔتٍؤؤٙدات، تؤؤٕيت حلذؿؤؤر لؤؤثالً: اطتؤؤدى طُؤؤَٓؿ ؽؤؤالن 

داؽيتؿ، سِيتؿ اـنٓحٛ، طرؽتؿ  ذا ل سقريٙ،... لؤٙ حلدري  ؤذا إسؤُقب شؤديد 

اآُؤٛ، واـّؤٙس تٍؤقل حلن  ؤذا حلطؤداء شؤٓقطٓقن و يثٓؤع وٓ  د لـ ااَِٛ وٓ  ؤد 

ؤؤؤؤٙسيع وو  غ حلخؤؤؤره، ؽؤؤؤّحـ ٔؤؤؤرى  ؤؤؤذه اـوٙلٌؤؤؤٛ دالٌؤؤؤٛ ٓ تٌؤؤؤرت، ل لٖـٌؤؤؤٙت ل 

تيٍُٓؤؤؤؤٙت ل ؿؤؤؤؤذا وؿؤؤؤؤذا وؿؤؤؤؤذا، ؽؤؤؤؤ ذا ٔنؤؤؤؤّع،  ؤؤؤؤؾ لؤؤؤؤـ ااَِؤؤؤؤٛ حلٔؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤٙ ٍٔؤؤؤؤدح ل 

ًٙ ؿجؤؤؤؤزء لؤؤؤؤـ  شؤؤؤؤٓقخْؿ حل ؤؤؤؤدًا، ؤًؤؤؤؤيك  ٌٓؤؤؤؤٙن ااؤؤؤؤؼ  ؤؤؤؤدون  ؤؤؤؤذا إسؤؤؤؤُقب، حلو حليهؤؤؤؤ

تنؤؤؤؤدى هلؤؤؤؤذا اـتٓؤؤؤؤٙر ؤٌؤؤؤؤع لؤؤؤؤٙ ؽٓؤؤؤؤف لؤؤؤؤـ ؼُؤؤؤؤق ولؤؤؤؤـ طؤؤؤؤدوان ولؤؤؤؤـ ٔقة ٓ  ؤؤؤؤد حلن اـؤؤؤؤدط

أحؤؤؤؤراف، ييّؤؤؤؤل  ؤؤؤؤؾ ٔجِؤؤؤؤع  ؤؤؤؤع إلؤؤؤؤريـ حلو ٔؤؤؤؤرجح جٙٔؤؤؤؤٚ اـًؤؤؤؤَقت، ؤِيضؤؤؤؤ 
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  دطقتّٙ  َذا  ٙدلع، و...  ذه ايبقجٙت... ايبٙشٓع؟

ٓ لؤؤٙ يٌَؤؤل  ؤؤذا؟ ٓ  ؤؤد لؤؤـ ا؛ِؤؤع  ؤؤع اـؤؤدطقة  غ ااؤؤؼ واـؤؤرد طؤؤىل  اـمؤؤٓخ:

و ؤؤؤٙر قن ااؤؤؤؼ واـؤؤؤدطٙة  ـٓؤؤؤف، و ؤؤؤذا ييّؤؤؤل حللؤؤؤر واوؤؤؤح جؤؤؤدًا لؤؤؤـ اـؤؤؤذيـ يٌوُؤؤؤقن 

 ؿاللّٙ اـًٙ ؼ، ؽٙـندع  ٙاؼ واستي ل ااَِٛ وايبقطىٛ.

 ايبٍُل: حلصٌح ل لٌْقم اـّٙس حلن  ذا ـٓس لـ ااَِٛ.

 ـٓس حليش؟ اـمٓخ:

 ايبٍُل: ـٓس لـ ااَِٛ، ايبّٙؾمٛ 

ًٙ رجيّؤؤؤٙ  غ اـّؤؤؤٙس، لؤؤؤٙ ـّؤؤؤٙ وـُّؤؤؤٙس، طُٓ اـمؤؤؤٓخ: ّؤؤؤٙ حلن ٔيؤؤؤرف ااؤؤؤؼ، وحلن حليهؤؤؤ

ٔتٍرب  غ اهلل طز وجؾ  ٙـدطقة  ـٓف، و ؿُّٙ ييُؿ ؾقـف تٌؤٙرك وتيؤٙغ ل اـًؤقرة، 

ؤؤؤؤ ﴿سؤؤؤؤقرة اـيقؤؤؤؤ:  َيْقِ ـْ ؤؤؤؤ *ريَوا ل ُخْنٍ ؤؤؤؤ ٌِ ـَ َٙن  ؤؤؤؤ ًَ ؤؤؤؤقا *ري ِن  اإِلٔ ُُ ِِ ـَ نَلُّؤؤؤؤقا َوَط ِذي ؤؤؤؤ ـ  ٓ  ا ِ 

رْبِ  ؤؤ ْقا  ِٙـن  ْقا  ِؤؤْٙاَؼ  َوَتَقاصَؤ ِٙاَِٙت َوَتَقاَصؤؤ ، ؽيُّٓؤؤٙ حلن ٔؤؤدطق  غ [3-1لعصررر:]ا﴾اـن ؤ

ااؤؤؤؼ وحلن ٔنؤؤؤرب طؤؤؤىل ذـؤؤؤؽ، وحلن ٓ َٔؤؤؤؾ وٓ ِٔؤؤؤؾ، لْؤؤؤ  تٕـؤؤؤٚ إطؤؤؤداء طُّٓؤؤؤٙ، 

وردوا طُّٓٙ ؤًٌقٔٙ  غ اـتمدد و غ ر   اخلروج ؤحق ذـؽ، ؽال هيِّٙ  ذا ؿٙن 

ـْ ﴿: ¢ر ّؤؤؤؤؤٙ طؤؤؤؤؤز وجؤؤؤؤؤؾ يٍؤؤؤؤؤقل ـٌّٓؤؤؤؤؤف 
ِؾ ِلؤؤؤؤؤ ُسؤؤؤؤؤ ْد ِؾٓؤؤؤؤؤَؾ ـُِر  ٙ َؾؤؤؤؤؤ ٓ  َلؤؤؤؤؤ َؽ  ِ ؤؤؤؤؤ ـَ ُٙل  ؤؤؤؤؤ ٍَ ٙ ُي َلؤؤؤؤؤ

، تؤرى لؤٙ ًٔؤؤٌتّٙ ٔحؤـ اـؤذيـ ٔؤؤزطؿ حلّٔؤٙ دطؤٙة، لؤؤٙ ًٔؤٌتّٙ  غ ٌّٔٓؤؤٙ [43]فصررلت:﴾َؾٌُِْؤَؽ 

طُٓف اـًالم، ٓ رء يذؿر، ؽٗذا ؿٙن اـٌَٙر واـهؤالل يتَُِؤقن طؤٙدة ل اـرسؤؾ، 

، ؽؤؤؤٗذًا ٔحؤؤؤـ جيؤؤؤٚ حلن  ؤؤؤلء حلًٌٔؤؤؤّٙ حلّٔؤؤؤٙ سًّؤؤؤِع لؤؤؤـ اـؤؤؤذيـ وؤؤؤُقا ¢ولؤؤؤّْؿ ٌّٔٓؤؤؤٙ 

ًٙ ؿثؤؤ ًا، ٓ  ؤؤد لؤؤـ حلن  ؤؤلء حلٔ ًٌؤؤّٙ، وحلن ٔنؤؤرب طؤؤىل دطقتّؤؤٙ ـّؤؤٖجر، ؿؤؤ  ؾؤؤٙل ؿاللؤؤ

ٍٙب ﴿تيٙغ:  ًَ ْ ِ ِد ًَ ٙ ُِروَن حَلْجَرُ ْؿ  ِ َ  ُيَقىف  اـن   ٔ  ، واهلل ايبًتيٙن.[10]الزمر:﴾ ِ
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 ايبٍُل: جزاؿؿ اهلل خ .

 و يٙؿؿ. اـمٓخ:
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 تطجٗن أغسطٛ ٔحماضسات 

 وَ لٗظ عمٜ وٍّج الطمف

ًؤجٓالت اإلسؤاللٓٛ إذصؤٛ، وؾؤد ... سٖال: حلٔٙ حلطِؾ ل  ؤٙل اـت لداخُٛ:

وـٓٛ طـ ٔػؤ حلذصؤٛ  يؤض لؤـ ٓ ٖيل حلن حلسٙل  يض حل ؾ اـيُؿ ؽٓ  يتيُؼ  ٙيبً

يّْجؤؤقن لؤؤّْٞ اـًؤؤُػ، يّتِؤؤقن لؤؤثاًل ـؤؤٌيض ا؛ طؤؤٙت اـتؤؤل ٔيرؽْؤؤٙ ل اـًؤؤٙدٛ، 

ؿج طٛ اإلخقان ايبًؤُِع حلو اـتٌُٓؤغ حلو لؤٙ  غ ذـؤؽ، ؽٌيهؤْؿ حلؽتؤك  ؤٕٓ حلسؤجؾ 

إذصٛ  ٙيبرة، واـٌيض أخر ؾٙل:    لّْٙ لؤٙ تؤرى ؽٓؤف اـنؤالح  حلو حلٔػ  ذه

وٓ يَؤؤقن ؽٓؤؤف تقؤؤيح يبخٙـٌؤؤٛ يبؤؤّْٞ اـًؤؤُػ، ؽؤؤٙا ة لؤؤٙ زاـؤؤٜ تالزلّؤؤل دتؤؤك 

أن، وحلسؤؤٕل اهلل طؤؤز وجؤؤؤؾ حلن يزيؤؤؾ  ؤؤذه ااؤؤؤ ة  ؤؤ  تؤؤراه وتمؤؤؤ   ؤؤف طُّٓؤؤٙ ل  ؤؤؤذا 

 ايبجٙل، جزاؿؿ اهلل خ .

اـثؤؤٙين اـؤؤذي دَٓتؤؤف طؤؤـ  يؤؤض حل ؤؤؾ اـيُؤؤؿ  ؤؤق ٓ شؤؤؽ طّؤؤدي حلن اـؤؤرحلي  اـمؤؤٓخ:

 ؤؤذا ااؤؤديٝ  شااَِؤؤٛ وؤؤٙـٛ ايبؤؤٖلـ، لؤؤـ حليؤؤـ سؤؤِيْٙ اـتٍوْؤؤٙ»اـنؤؤقابأ ٕن: 

ٙ ٓ ينؤؤؤح ووـؤؤؤع  يؤؤؤض اـّؤؤؤٙس ل  يؤؤؤض اـؤؤؤٌالد ؽَتٌؤؤؤقه ل  ًٌ و ن ؿؤؤؤٙن دؤؤؤديثًٙ وؤؤؤيٓ

، ¢اـُقدؤؤؤٙت وطٍُؤؤؤقه ل صؤؤؤدور ايبجؤؤؤٙـس طؤؤؤىل حلٔؤؤؤف دؤؤؤديٝ  ٙ ؤؤؤٜ طؤؤؤـ اـٌّؤؤؤل 

ّٙ لّؤؤؤف حلن يَؤؤؤقن دَِؤؤؤٛ ؽيؤؤؤاًل، ؽحّٓئٍؤؤؤذ ٔيِؤؤؤؾ هبؤؤؤٙ وٓ وـؤؤؤٓس  ٙـثٙ ؤؤؤٜ، وـَؤؤؤـ دًؤؤؤٌ

حلصؤؤحٙب ايبؤؤذا ٚ إخؤؤرى، ؽؤؤّحـ حلتٌؤؤٙع ااؤؤؼ  ٚٔتينؤٚ يبؤؤذ ٌّٙ اطتٌؤؤًٙرا  تينؤؤ

دثؤؤٓ  ؿؤؤٙن  ؤؤذا ااؤؤؼ، ولؤؤـ دٓؤؤٝ لؤؤٙ جؤؤٙء، ؽٙاَِؤؤٛ وؤؤٙـٛ ايبؤؤٖلـ حليؤؤـ وجؤؤد ٙ 
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 اـتٍوْٙ.

ؽؤؤٗذا وؾٌؤؤٜ طؤؤىل لٍؤؤٙل حلو طؤؤىل  حؤؤٝ طُِؤؤل ؛ طؤؤٛ لؤؤـ تُؤؤؽ ا؛ طؤؤٙت لؤؤع 

ٓ تؤّْٞ لؤّْٞ اـًؤُػ، ـَؤـ ؿؤٙن ؽْٓؤٙ تؤذؿ    يؤٙت اهلل..  ؤٌيض حلدٙديؤٝ  إسػ

اـنؤؤؤؤحٓحٛ ؽُؤؤؤؤٓس  ّؤؤؤؤٙك لؤؤؤؤٙ يِّؤؤؤؤع لؤؤؤؤـ ٔػؤؤؤؤ  ؤؤؤؤذا اـٌحؤؤؤؤقث  وريٍؤؤؤؤٛ  ¢رسؤؤؤؤقل اهلل 

 اـتًجٓؾ لٙ دام حلٔف ـٓس ؽْٓٙ لٙ بٙـػ اـَتٙب واـًّٛ ولّْٞ اـًُػ اـنٙـح.

 ايبٖـٌؤٙت و ذه ايبمؤَُٛ ل اـقاؾؤع ٓ تّحقؤ  ٙـتًؤجٓؾ  ؤؾ تتيؤداه دتؤك  غ

و ل حلؿثر أتمًٙرا لـ ايبًجالت  ذه، ؽْؾ ينح ـّٙذ اـَتٚ حلو  ٙلع اـَتٚ حلن 

يوٌع لٙ ـٓس طىل لّْٞ اـًؤُػ اـنؤٙـح، و ؤؾ جيؤقز ـؤف حلن يٌٓؤع ؿؤذـؽ لثؤؾ  ؤذه 

يبالدىؤؤٛ اؾؤؤد ٓ بُؤؤق ؿتؤؤٙب لؤؤٙ لؤؤـ فٙـٌؤؤٛ لؤؤٙ، و ٔؤؤ  اـيؤؤربة  ا؛ؤؤقاب:اـَتؤؤٚ؟ 

 شٓئع ا ّع:

داطٓؤؤؤؤٛ يبؤؤؤؤؤّْٞ  –وطؤؤؤؤىل ذـؤؤؤؤؽ اـتًؤؤؤؤؤجٓؾ  -اـَتؤؤؤؤؤٙب اـفؤؤؤؤء إول: حلٓ يَؤؤؤؤقن 

 بٙـػ لّْٞ اـًُػ اـنٙـح.

 ًٙٔٓٙ: حلن يَقن صقا ف يًُٚ خوٕه، لٙ لّٙ لـ حلدد  ٓ رد ورد طُٓف  ٓ صٙدٚ 

 ؤؤؤذا اـٍؤؤؤرب، وـؤؤؤذـؽ ؽٙـتًؤؤؤجٓؾ وصٌؤؤؤع اـَتؤؤؤٚ و ٓيْؤؤؤٙ جيؤؤؤٚ حلن يراطؤؤؤك ؽْٓؤؤؤٙ  ٙتؤؤؤٙن 

 اـٍٙطدتٙن.

ٙ حل ؤًدا ؾ ـٓس ؽٓف فٙـٌٛ ـُِؤّْٞ ٓو ذ سٕـٜ طـ تًج اـًؤٌُل ؽٕٔؤٙ ٓ حلرى لٙٔيًؤ

لؤؤؤـ ٔػؤؤؤ لثؤؤؤؾ  ؤؤؤذا اـتًؤؤؤجٓؾ،  ؤؤؤذا  ؤؤؤق اـؤؤؤذي يٍتهؤؤؤٓف اـيُؤؤؤؿ ويٍتهؤؤؤٓف اإلٔنؤؤؤٙف، 

ويٍتهٓف محٙوـٛ اـتٍريٚ  ع آختالؽٙت اـٍٙلِٛ اـٓقم  ع ا؛ طٙت اإلسؤاللٓٛ 

 لع إسػ.
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ًٓ هلؤؤؤؤذا إلؤؤؤؤر طؤؤؤؤـ  يؤؤؤؤض اـٍؤؤؤؤٙلُع  ؤؤؤؤٙيبّع لؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤذا إلؤؤؤؤر،  لداخُؤؤؤؤٛ: اسؤؤؤؤتَ 

 ن ل ٔػؤؤ دؤؤديٝ حلو ذيؤؤط يبثؤؤؾ  ؤؤٖٓء ؽٓؤؤف تزؿٓؤؤٛ يبؤؤّْجْؿ ؿٕٔؤؤف روؤؤٙ  يٍقـؤؤقن:

  َؾ لٙ يٍقـقن.

جؤؤؤؤاًل حلـؤؤؤؤػ رسؤؤؤؤٙـٛ بؤؤؤؤع ؽْٓؤؤؤؤٙ رحلطتٍؤؤؤؤد حلن  ؤؤؤؤذا ؽٓؤؤؤؤف لٌٙـًؤؤؤؤٛ، ـؤؤؤؤق ؽروؤؤؤؤّٙ  اـمؤؤؤؤٓخ:

حلدٙديٝ إذؿٙر لـ صحٓح اـٌخٙري و ق ـٓس سٌُل ايبّْٞ، ؿٓؤػ ينؤدق  ؤذا 

لّْجف؟ ٓ، ٔحـ ٖٔيد لّْجّؤٙ اـَالم طُٓف؟ ولٙ صُٛ ٔػ لثؾ  ذه اـرسٙـٛ  تٕيٓد 

، ؽٕٔؤٙ حلطتٍؤد حلن ؽٓؤف ¢ ّػ رسٙـتفأ ٕٔف سُؽ صريٍتّٙ ل اختٓٙر لٙ صح طـ ٌّٔٓٙ 

 لٌٙـًٛ، اهلل حلطُؿ.

 (00:47:37/ 5 –أهل احلديث واألثر)فتاوى جدة 
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 نٗف تهُٕ وعاومٛ املخالف؟

اـًؤؤؤؤؤؤٖال إول: ؿٓؤؤؤؤؤؤػ تَؤؤؤؤؤؤقن ليٙلُؤؤؤؤؤؤٛ ايبخؤؤؤؤؤؤٙـػ  ؤؤؤؤؤؤع ايبتًؤؤؤؤؤؤٙ ُع  ايبٍُؤؤؤؤؤؤل:

ٙ ُْؿ  ؤؤؤذا يؤؤؤٖدي  غ اـتِٓٓؤؤؤع ل اـًؤؤؤّٓٛ،  ؤؤؤع ايبتمؤؤؤدديع تمؤؤؤدد ؿ  ؤؤؤذا ؾؤؤؤد وتًؤؤؤ

يؤؤؤٖدي  غ اـَثؤؤؤ  لؤؤؤٙ سؤؤؤِيّٙؿؿ تذؿرؤؤؤؤف لؤؤؤـ طؤؤؤدم  ؾٙلؤؤؤٛ ااجؤؤؤٛ طؤؤؤىل ايبخؤؤؤٙـػ، 

 دتك ٓ حلتيٌَؿ  تَرار لٙ ذؿر قه -ؿذـؽ–وؼ  ذـؽ، وحلؾقل  ذا 

 ـَـ تٍقم  يض اـمٌف لـ حلؽيٙل اـًُػ، ؿِثؾ ؾؤقل  يهؤْؿ: اـٍُؤقب وؤيٌٓٛ

لـ  -رمحف اهلل-واـمٌف خوٙؽٛ طّد  ٙـًٛ ايبٌتدطٛ، وؿذـؽ تٌّ  اإللٙم حلمحد 

 ااٙرث ايبحٙسٌل

 ... لداخُٛ:

 ٔيؿ. ٔيؿ. اـمٓخ:

  ك طـ ؾراءة ؿتٌف لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ. اـمٓخ:

و ؤؤؤع ليٙلُؤؤؤٛ  ؤؤؤذا ايبخؤؤؤٙـػ طؤؤؤىل لٓؤؤؤزان دًؤؤؤّٙتف وسؤؤؤٓئٙتف، ييّؤؤؤل  ّؤؤؤٙ  ايبٍُؤؤؤل:

ٓئٙتف،  ؤؤؤؿ ؿؤؤؤالم  يؤؤؤض اـًؤؤؤُػ ل اـتٌّؤؤؤ  لؤؤؤـ ؾٙطؤؤؤدة تٍؤؤؤقل: ّٔىؤؤؤر ل دًؤؤؤّٙتف وسؤؤؤ

 ايبٌتدطٛ و ن ؿٜٙٔ هلؿ دًّٙت.

 ٔيؿ. اـمٓخ:
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اـؤؤذي حلراه واهلل حلطُؤؤؿ حلن ؿؤؤالم اـًؤؤُػ يؤؤرد ل ا؛ؤؤق اـًؤؤٌُل، ييّؤؤل ل  اـمؤؤٓخ:

ًٙ  -¢-ا؛ق اـيٙلر  ٙإلي ن اـٍقي وآتٌٙع اـنحٓح ـٌُّل  واـنؤحٙ ٛ،  ؤق  ٙلؤ

ًٙ ـؤؤف  ؤؤذه سؤؤّٛ ليروؽؤؤٛ، ـَؤؤـ ل ؿٙيبٍٙصيؤؤٛ، لٍٙصيؤؤٛ ايبًؤؤُؿ ـًُِؤؤُؿ ت ر ٓؤؤٛ وتٕديٌؤؤ

اطتٍؤؤؤٙدي وؿثؤؤؤ ًا لؤؤؤٙ سؤؤؤئُٜ حلؾؤؤؤقل: زلّّؤؤؤٙ ٓ ينؤؤؤُح ـٍُِٙصيؤؤؤٛ، زلّّؤؤؤٙ  ذًا ٓ ينؤؤؤُح 

يبٍٙصيؤؤٛ ايبٌتدطؤؤٛأ ٕٔؤؤؤف ليّؤؤك ذـؤؤؤؽ حلن تيؤؤٓش طؤؤىل رحلس ا؛ٌؤؤؤؾ، حلن تّؤؤزوي طؤؤؤـ 

اـّٙس، وحلن تيتزهلؿ، ذـؽ ٕٔؽ دّٓ  تٍٙصع اـّؤٙس  لؤٙ ـًٌؤٍْؿ حلو ـٌؤدطتْؿ ؽؤال 

ن ـؤؤؽ ذـؤؤؽ إ ؤؤر اـؤؤذي ؿؤؤٙن يَؤؤقن ـؤؤف يؤؤقم ؿؤؤٙن حلوـئؤؤؽ اـًؤؤُػ اـؤؤذيـ تَُِؤؤقا يَؤؤق

 تُؽ اـَُ ت ودىقا اـّٙس طىل  ٌٙٔٛ حل ؤؾ اـٌؤدع، ذـؤؽ  ؤال شؤؽ حللؤر لًؤتٍك 

لثؤؤؤؾ ا؛ُؤؤؤٓس »اـتؤؤؤل لّْؤؤؤٙ لؤؤؤثالً دديثؤؤؤف ايبمؤؤؤْقر:  -¢-لؤؤؤـ تقجْٓؤؤؤٙت اـرسؤؤؤقل 

لؤؤٙ يٍقـؤؤف  ااؤؤديٝ ليؤؤروف، ؽْؤؤذا ااؤؤديٝ ييوّٓؤؤٙ شاـنؤؤٙـح ولثؤؤؾ ا؛ُؤؤٓس اـًؤؤقء

 يض اـٌالد ؿِثؾ: اـنٙدٚ سٙدٚ، اـنٙدٚ سٙدٚ، ـَؤـ  ٙـًؤٛ ايبٌتدطؤٛ 

رء، وآ تيؤؤؤٙد طؤؤؤّْؿ دتؤؤؤك اؤؤؤٙ يَثؤؤؤر اـًؤؤؤٖال طّؤؤؤف، ؽؤؤؤالن لؤؤؤثالً صؤؤؤقل يتقسؤؤؤؾ 

 ٌٕٙٔٓؤؤٙء واـرسؤؤؾ  غ نخؤؤره، و ؤؤق يؤؤٖم اـّؤؤٙس، ؽْؤؤؾ حلصؤؤظ خٌُؤؤف حلم ٓ؟ حلٔؤؤٙ  ٍؤؤقل: 

ٌٙدة لّؤؤؤف  ؤؤؤذا رء نخؤؤؤر، صؤؤؤظ خٌُؤؤؤف، ؽْؤؤؤذا رء ولنؤؤؤٙدٌتف و ٙـًؤؤؤتف وآسؤؤؤت

وحلضؤؤـ حلٔؤؤف يٖيؤؤدين ل  ؤؤذا ل  ؤؤذا اـتٌريؤؤؼ ويُتٍؤؤل لؤؤع اـتقجٓؤؤف اـًؤؤُػ ل  يؤؤض 

ًٙ حلٔؤؤؤف وصؤؤؤؾ  ـّٓؤؤؤٙ حلن لؤؤؤـ طٍٓؤؤؤدة اـًؤؤؤُػ اـنؤؤؤٙـح  تُؤؤؤؽ اـَُؤؤؤ ت اـتؤؤؤل ذؿرهتؤؤؤٙ نٌٔؤؤؤ

اـنالة وراء ؿؾ  ر وؽٙجر، واـنالة طىل ؿؾ  ر وؽٙجر، ؽؤٙٔن  َٓؤقن لؤـ اـتمؤدد 

ٌّؤؤ  اـّؤؤٙس لؤؤـ اـنؤؤالة وراء  ؤؤٖٓء إلِؤؤٛ اـؤؤذيـ ؾؤؤؾ حلن ٔتخؤؤذ  ؤؤذه اـَُؤؤ ت ل ت

لـ يَقن ؽؤْٓؿ طؤىل اـًؤّٛ، ؽتَؤقن اـيٙؾٌؤٛ حلن يُزلؤقا  ٓؤقهتؿ ودؤقأٓتْؿ وييوُؤقا 

ؿؤؤؤؾ  ؤؤؤر خُؤؤؤػ بٙطؤؤؤٛ ايبًؤؤؤُِع، ؽْؤؤؤذا يّؤؤؤٙل ؾؤؤؤقهلؿ  ٕٔؤؤؤف لؤؤؤـ اـيٍٓؤؤؤدة حلن تنؤؤؤظ 
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ًٙ حلن ٔحؤؤؤؤذر  ؤؤؤؤٖٓء لؤؤؤؤـ فٙـوؤؤؤؤٛ حل ؤؤؤؤؾ اـٌدطؤؤؤؤٛ وحل ؤؤؤؤؾ  وؽؤؤؤؤٙجر، وـَؤؤؤؤـ يَؤؤؤؤقن صؤؤؤؤقا 

ًٙ لؤؤؤـ دؤؤؤديٝ، ولؤؤؤـ ايبثؤؤؤؾ اـؤؤؤذي  ؤؤؤق خالصؤؤؤٛ ااؤؤؤديٝ: اـتنؤؤؤ قف يبؤؤؤٙ ذؿرٔؤؤؤٙه نٌٔؤؤؤ

 اـنٙدٚ سٙدٚ.  ذا رحليل واهلل حلطُؿ.

 ( 00:  49:  02/ 511) اهلدى والنور/
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 إقاوٛ احلجٛ عمٜ املخالف

 لتك ٍٔقل: حلؾِٜ طىل ؽالن ااجٛ؟  لداخُٛ:

طُٓؤؤؤف  حلوًٓ: جيؤؤؤٚ حلن يراطؤؤؤك  ّؤؤؤٙ اـمخنؤؤؤٙن ايبٍؤؤؤٓؿ ـُحجؤؤؤٛ، وايبٍؤؤؤٙم اـمؤؤؤٓخ:

 ٙـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ، ؽْؤؤؤذا اـػؤؤؤط  ااجؤؤؤٛ،  ذا ؿؤؤؤٙن ايبٍؤؤؤٓؿ ـُحجؤؤؤٛ ؽيؤؤؤالً رجؤؤؤؾ طؤؤؤٙ 

 إول.

اـػط اـثٙين: حلن يَقن ذا ؽنٙدٛ و ٓٙن  حٓٝ حلٔؤف يًؤتوٓع حلن يٍؤدم ـُّؤٙس لؤٙ 

ًٙ، ؽؤؤؤٕٙلر ٓ  ًٙ، حلو  ن ؿؤؤؤٙن حلطجِٓؤؤؤ طّؤؤؤده لؤؤؤـ طُؤؤؤؿ  ًُؤؤؤٙن طؤؤؤرس لٌؤؤؤع،  ن ؿؤؤؤٙن طر ٓؤؤؤ

ًٙ لؤؤٙ ذؿرٔؤؤٙه لؤؤـ اسؤؤتوٙ طٛ اـٌٓؤؤٙن ل ٌٔؤؤس اـقؾؤؤٜ، ؿؤؤ  حلشؤؤٙر  غ ذـؤؤؽ يتيؤؤدى حليهؤؤ

َ هَلُؤؿْ ﴿اـٍرنن ل ؾقـف:  ٌَؤع  ُٓ
ِ ِن َؾْقِلؤِفـ  ٙؤ ًَ

ُِ ِ   ٓ ـْ َرُسؤقٍل  ِ ٙ ِلؤ َُّْ ٙ حلَْرَسؤ . حلي: [4]إبرراهيم:﴾َوَلؤ

ًٙ ل ـًتف حلو ل ـًٛ ؾقلف وؿ  ذؿرٔٙ ؾٌؾ   ذا ؿٙن ايبٍٓؿ ـُحجٛ حلويت ؽنٙدٛ و ٓٙٔ

يًؤؤتوٓع حلن يٍؤؤقل: حلٔؤؤٙ حلؾِؤؤٜ ااجؤؤٛ  ٙـًّؤؤٌٛ يبؤؤٙ  ن ؿؤؤٙن طؤؤىل طُؤؤؿ، ؽْؤؤق دّٓؤؤذاك 

يتيُؤؤؤؤؼ  ؤؤؤؤف  ؤؤؤؤق، ـَؤؤؤؤـ يٌٍؤؤؤؤك اـوؤؤؤؤرف اـثؤؤؤؤٙين،  ؤؤؤؤؾ اـوؤؤؤؤرف اـثؤؤؤؤٙين طّؤؤؤؤده لؤؤؤؤـ اـٌْؤؤؤؤؿ 

واإلدراك وآستيداد اـٌّز ـتٌٍؾ،  ؾ طٌؤقًا حلخوؤٕت دتؤك تٌِْؤقا سادؤٛ،  ؤؾ 

طّؤؤؤؤده اسؤؤؤؤتيداد ـؤؤؤؤتٌْؿ لؤؤؤؤش ـتٌٍؤؤؤؤؾ، ؽٍؤؤؤؤد تَؤؤؤؤقن ااجؤؤؤؤٛ واوؤؤؤؤحٛ  ّٓؤؤؤؤٛ، وٓ يٌٍُْؤؤؤؤٙ 

ػك اـَٙؽر، ـَـ حلريد وحلطٓد لٙ حلريد، وحلؾقل:  ذا ؿٙن طّده استيداد ايبيرض ايب

ـٓؤؤؤتٌْؿ ااجؤؤؤٛ، ؽؤؤؤٗذا حتٍؤؤؤؼ اـػؤؤؤط إول ل ٌٔؤؤؤس ايبٌُؤؤؤغ،  ؤؤؤؿ تٌؤؤؤع  ؤؤؤٙيبٌُغ حلن 

ايبٌُؤؤغ اسؤؤتقطٚ ايبقوؤؤقع ل دجتؤؤف و ٓٙٔؤؤف دّٓؤؤذاك يَِؤؤـ حلن يٍؤؤقل: حلٔؤؤٙ حلؾِؤؤٜ 
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 ااجٛ طىل ؽالن. 

ًٙ لـ اـنيٚ حلن حلتنقر حلن حلي شخصٍ  يٍقل: حلٔٙ حلؾِٜ ااجؤٛ طؤىل  حلٔٙ شخنٓ

ؽؤالن، حلن ؿاللؤف لوؤٙ ؼ ـُقاؾؤؤع، صؤيٚ حلن حلتنؤقر  ؤؤذه اآٍٍؤٛأ ٕين ٓ حلجؤد،  ؤؤؾ 

ٓ حلؿٙد حلتنقر اجؤت ع اـػؤوط ل ايبٌُؤغ ٓ ايبٌُؤغ، ؽٍؤد حلدؤد اـوؤرؽع بتؤؾ ؽٓؤف 

 إلر، ؽال ينح حلن يٍٙل: حلؾِٜ ااجٛ طىل ؽالن  ذا لـ جْٛ.

لـ يدطل حلٔف حلٔٙ حلؾِٜ ااجٛ طىل ؽالن؟  ؤؾ  لـ جْٛ  ٙٔٓٛ لٙ ايبٍنقد  ٍقل

ايبٍنقد تٌَ ه؟ تٌَ ه لٙ  ٓجيؾ دد ؽٙصؾ  ّٓف و ع اـٌَر  ٓ اـػك، ؽْق  ذا 

اختٙر اـٌَر طىل اـػك ؽْق ؿٙؽر  ال شؽ، حللٙ ؤحـ ٔيٓش اـٓؤقم ل ؽؤقى لؤـ 

ّؤؤٙ ااريؤؤٛ ٓ دؤؤدود هلؤؤٙ، واإلًٔؤؤٙن دؤؤر ؽؤؤٓ  يٍؤؤقل، وؽؤؤٓ  يتقؤؤف، ؽٍّؤؤقل: حلٔؤؤف حلؾِ

ااجؤؤٛ، ؽؤؤ  اهلؤؤدف لؤؤـ وراء ذـؤؤؽ تٌَؤؤ ؟ ٓ تًؤؤتوٓع حلن تٍؤؤقل تٌَؤؤ ، حلٔؤؤٙ حلؾِؤؤٜ 

.ًٙ  ااجٛ طُٓف ؽْق ؿٙؽرأ ٕٔف يٍػ ل اـوريؼ لٙ ذؿرٔٙه نٌٔ

 ذًا:   يٌؼ  ّٙك  ٓ حلن ؿِاَلْ حللر  ذا اإلًٔٙن  غ اهلل طؤز وجؤؾ، ؽْؤق اـؤذي ييُؤؿ 

ُ غ، حلي:  ؾ حلؾِٜٓ  ُ غ وذاك ايبٌ ااجؤٛ طؤىل ايبٌُؤغ حلم ٓ؟ ور ؤؽ دٍٍٓٛ  ذا ايبٌ

اـيُؤٓؿ  ؤؤ  ل اـنؤؤدور ؽْؤق دًؤؤٌٓف، حللؤؤٙ ٔحؤـ ؽُّؤؤٙ ضؤؤٙ ر حلي لًؤُؿ يمؤؤْد حلن ٓ  ـؤؤف 

 ٓ اهلل، وحلن محِدًا رسقل اهلل  ٓ ل اـّٙدر جدًا جدًا حلن حلتنقر رجؾ طؤٙ  دٍٍٓؤٛ 

ؤؤؤَغ إلؤؤؤر وتٌِْؤؤؤف، ـَؤؤؤـ طٙٔؤؤؤد   ُ ؤؤؤغ، تٌ  ُ ل اـَتؤؤؤٙب واـًؤؤؤّٛ، ول اـوؤؤؤرف أخؤؤؤر ايبٌ

وؿٌؤر، ؽْؤذا  ؤق اـؤذي يَِؤـ حلن يٍؤٙل:  ٔؤؤف ؿٌؤر، لؤع حلٔؤف ل  تِيّؤٙ  ؤذا ٓ يرتتؤؤٚ 

 وراء ذـؽ ؿٌ  حللرأ ٕن إدَٙم اـػطٓٛ ٓ توٌؼ،  ذا لٙ طّدي ...

 . : .. ( 8:  25/   24) اهلدى والنور /  
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 الٍصٗخٛ جيب أُ تكرتُ بالدلٗن

ًٙ،  ؤؾ جيؤقز اـتّؤٙزع صٓٚة يٙ شٓخ  ٙـًّؤٌٛ ـًُِؤٕـٛ اـتؤل ذؿؤرت سؤٙ  لداخُٛ: ٍ

 ؽْٓٙ؟ حلو اإلَٔٙر؟

 ٓ جيقز اـتّٙزع ؽْٓٙ وٓ ل ؼ  ٙ. اـمٓخ:

 ييّل: اـٍّٙش ... لداخُٛ:

ٓ، حلٔؤؤؤٙ حلجٌٓؤؤؤؽ طؤؤؤىل ـٌىؤؤؤؽ حللؤؤؤٙ  ذا حلردت  ؤؤؤؾ جيؤؤؤقز اـتٌٙدؤؤؤٝ ؽؤؤؤّيؿ،  اـمؤؤؤٓخ:

 جيقز اـتٌٙدٝ ـَـ ٓ جيقز اـتّٙزع.

 ... يرى وادد يّنحف ويٍقل: ... لداخُٛ:

ن يّنحف.. يبؤٙذا ٓ يّنؤحف، ـَؤـ لؤٙ يّنؤحف  ِجؤرد دطؤقاه.. واجٚ حل اـمٓخ:

يبؤٙذا حلٔؤٜ تيِؤؤؾ ؿؤذا و ؤؤذا ٓ جيؤقز..  ؤذا ٓ يٌَؤؤل  ؤق اَؤؤـ حلن يٍٙ ُؤؽ  ٙيبثؤؤؾ 

حلٔؤؤٜ يبؤؤٙذا تيِؤؤؾ  َؤؤذا  ؤؤذا ٓ جيؤؤقز، ـَؤؤـ  ذا حلردت حلن تّنؤؤحف وذؿرتؤؤف  ؤؤ  جؤؤٙء 

قجؤؤف لؤؤـ ؽيُؤؤف وؾقـؤؤف دّٓئؤؤذ تَؤؤقن اـّنؤؤٓحٛ ٔنؤؤٓحٛ وتَؤؤقن طؤؤىل اـ ¢طؤؤـ اـٌّؤؤل 

 ايبػوع.

 : .. ( 37:  50/   79) اهلدى والنور /  
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 نتاب اهلجس ٔحهىْ
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 حهي اهلجس

 ٙـًٌّٛ اإلًٔؤٙن لؤٙ هيجؤر ...  ذا  ؤذا اإلًٔؤٙن حلتؤك  ـٓؤف ولؤد يؤده يًؤُؿ  لداخُٛ:

 طُٓف ودٙول حلن يتَُؿ ليف ورؽض  ذا أخر لٙذا يٌيؾ؟

ٔؤؤؤؽ ترلؤؤؤل ل طّٓؤؤؤف رلؤؤؤٙد،  ذا صؤؤؤح  ؤؤؤذا ؽَؤؤؤٕٔ  تًؤؤؤٌف ايبؤؤؤؾ، ييّؤؤؤل: ؿٕ اـمؤؤؤٓخ:

 ؽٕٜٔ اطِؾ واجٌؽ وحلٜٔ لٙ طُٓؽ.

 ؿؿ لرة حلطٓد  ذا إلر. لداخُٛ:

 ؿؾ لٙ تٌيؾ تهٙطػ طُٓؽ إجر واشتد طُٓف اـقزر. اـمٓخ:

 : .. ( 56. : 7/ 25) اهلدى والنور /
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 باب وٍْ

لٙ  ؤل إسؤٌٙب اـتؤل  ٓؤز  جؤر ايبًؤُؿ؟و ذا حلجؤٙز ؽؤ   ؤل دؤدوده  لداخُٛ:

 يٛ، ولـ دٓٝ ايبدة؟ٓهلجر واـٍولـ ٔٙدٓٛ ا

إسؤؤٌٙب اـتؤؤل  ٓؤؤز  جؤؤر ايبًؤؤُؿ  ؤؤل  ؤؤال شؤؤؽ  سار ايبًؤؤُؿ طؤؤىل  اـمؤؤٓخ:

لقاؾيؤؤٛ ايبحرلؤؤٙت اـتؤؤل ييُؤؤؿ حل ؤؤٙ محرلؤؤٛ ل اإلسؤؤالم، ؽؤؤٗذا حلس طؤؤىل ذـؤؤؽ جؤؤٙز 

  جره ولٍٙصيتف.

 اـمؼ اـثٙين لـ ا؛قاب؟اـمٓخ:

 جؤر حلصؤحٙب اـٌؤدع حلذيؾ طىل ٌٔس اـًٖال لـ اـمؼ إول، حلؾؤقل:  لداخُٛ:

ًٙ؟  لـ  ذا اـٌٙب حليه

ًٙ. اـمٓخ: ًٙ ؿ  حليبحٜ نٌٔ  لـ  ذا اـٌٙب،  ذا يتوُٚ  ٓٙٔ

 حلٔف ييُؿ. لداخُٛ:

 حلي ٔيؿ. اـمٓخ:

 ؽ   ل ددوده لـ دٓٝ اهلجر واـٍوٓيٛ وايبدة؟ لداخُٛ:

ااؤؤؤدود، واوؤؤؤح  ٕٔؤؤؤف  ذا اسؤؤؤتِر اـٌٙسؤؤؤؼ اـٌؤؤؤٙجر ايبقؤؤؤ طؤؤؤىل طنؤؤؤٓٙٔف  اـمؤؤؤٓخ:

أف ولٍٙصيتف دتؤك يتؤقب  غ اهلل طؤز وجؤؾ، ؽؤٗن تؤٙب تٌّؤٙ وطؤدٔٙ ـر ف، استِر  جر

 غ ايبقاصُٛ ؿ  يٕلرٔٙ ر ّٙ تٌٙرك وتيٙغ، ايبدة  ذًا  ل ل يد ايبٍَٙصع، ؽْق ل 

 يده حلن يوُْٓٙ ول يده حلن يٍق ٙ.

 : .. ( 19:  32/   67) اهلدى والنور /  
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 باب وٍْ

تيؤؤؤؤددت آ ٙ ؤؤؤؤٙت وتيؤؤؤؤددت أن ول اـىؤؤؤؤروف اـتؤؤؤؤل ٔحؤؤؤؤـ ؽْٓؤؤؤؤٙ  لداخُؤؤؤؤٛ:

اـٌؤؤرق لؤؤـ دٓؤؤٝ آطتٍؤؤٙد ولؤؤـ دٓؤؤٝ اـتٕويؤؤؾ و غ نخؤؤره، ؽّْؤؤٙ سؤؤٖال: أن ينؤؤ  

إخ ايبًُؿ ٓ يًُؿ وٓ يرد اـًالم وٓ يؤزور وٓ يتٌؤع جّؤٙزة لؤـ  ؤق فؤٙـػ ـؤف 

ًٙ حلن ييدد ؽالن  ؤذا ؿؤذا ويٍؤقل ؿؤذا  ل ؽرؾتف حل دًا، و ن  ق لًُؿ لثُف  نؾ حليه

، فف وتيؤؤد طٓق ؤؤه ؼٌٓؤؤٛ و ؤؤذا لًؤؤُؿ وحلٔؤؤٜ تقوؤؤح لًؤؤٙولقل ـؤؤف:  ؤؤذوؿؤؤذا وؿؤؤذا، ؽٍّؤؤ

ؾؾ ـف:  ذا  ًض ل اهلل و ذا تٌٓٙن يبؤٙ  ؤق طُٓؤف، ؽّريؤد حلن ٔيؤرف ؿٓؤػ ٌٔؤرق  ؤع 

اـؤؤًٌض ل اهلل وتٌٓؤؤٙن إخوؤؤٙء  ؤؤدون حلن ٍٔؤؤع ل اـًٌٓؤؤٛ اـتؤؤل دؤؤذرٔٙ لّْؤؤٙ اـرسؤؤقل 

؟ ـؤؤق ؿؤؤٙن ؽٓؤؤف لؤؤٙ تٍؤؤقل حلوـؤؤق ؿؤؤٙن ؽٓؤؤف لؤؤٙ ٍٔؤؤقل يؤؤٙ رسؤؤقل اهلل»طُٓؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم: 

 ؽ  رحلي ديتَؿ ل  ذا؟ شؽٍد اؼتٌتف

حلٔٙ ٓ حلطُؿ حلن ايبًُؿ ٓ يٍُل اـًالم طىل حلخٓف ايبًُؿ و ق ييتٍد حلٔف  اـمٓخ:

ًٙ وؿؤؤقن ايبًؤؤُِع فتٌُؤؤع ؽْؤؤذا حللؤؤر ـؤؤٓس  لًؤؤُؿ و ؤؤذه لٍٙصيؤؤٛ ٓ  ؤؤقز  سؤؤاللٓ

ً   ؤؤؤؤع  ٙاؤؤؤؤديٝ  ؤؤؤؤؾ  ؤؤؤؤق ؾؤؤؤؤديؿ، ـَؤؤؤؤـ اـتّٙصؤؤؤؤح  ؤؤؤؤق اـؤؤؤؤذي جيؤؤؤؤٚ حلن يَؤؤؤؤقن ؾؤؤؤؤٙل

ايبًؤؤؤؤُِع، وحلن يتؤؤؤؤقاددوا وحلن يتحؤؤؤؤٙ قا ل اهلل طؤؤؤؤز وجؤؤؤؤؾ، ؽٙـتؤؤؤؤدا ر واـتٍؤؤؤؤٙصع حللؤؤؤؤر 

لّْؤؤل طّؤؤف ل اإلسؤؤالم، وااؤؤٚ ل اهلل حللؤؤر لرؼؤؤقب ل اإلسؤؤالم واـؤؤًٌض ل اهلل 

ؿؤؤؤؤذـؽ، ـَؤؤؤؤـ رب حلٔؤؤؤؤٙس ٓ  ًؤؤؤؤّقن اـتوٌٓؤؤؤؤؼ وحلٔؤؤؤؤٙ ؿثؤؤؤؤ ًا لؤؤؤؤٙ حلسؤؤؤؤٕل طؤؤؤؤـ لٍٙصيؤؤؤؤٛ 

 ايبًُؿ ٕخٓف ايبًُؿ ـًٌٚ لٙ ..
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  رد آختالف ل لًٕـٛ ؽٍْٓٛ .. لداخُٛ:

ؽٕٔؤؤؤٙ حلؾؤؤؤقل: ايبٍٙصيؤؤؤٛ اـٓؤؤؤقم و ن ؿٙٔؤؤؤٜ ل إصؤؤؤؾ  ؤؤؤل لػؤؤؤوطٛ ـَؤؤؤـ  اـمؤؤؤٓخ:

ًٙ  اـٓقم ـٓس  ق زلـ اـتوٌٓؼأ ٕٔؽ  ن حلردت حلن تٍٙصع ؿؾ لًُؿ حلَٔرت طُٓف شٓئ

يؤؤؤؤؤدًا ؽُؤؤؤؤؤٓس ـّؤؤؤؤؤٙ اـٓؤؤؤؤؤقم حلن ٔتيٙلؤؤؤؤؤؾ طؤؤؤؤؤىل صريٍؤؤؤؤؤٛ اـؤؤؤؤؤًٌض ل اهلل  ٍٓؤؤؤؤؤٜ ودٓؤؤؤؤؤدًا ذ

،  ؤؤؤذا  ٔؤؤؤ   ؤؤؤق وؾتؤؤؤف  ذا ؾقيؤؤؤٜ شؤؤؤقؿٛ ايبًؤؤؤُِع وؾؤؤؤقي لىْؤؤؤر وايبٍٙصيؤؤؤٛ ل اهلل

ايبًؤؤُِع ل تيؤؤٙلُْؿ  يهؤؤْؿ لؤؤع  يؤؤض دؤؤع ذاك.. دٓؤؤّ  يمؤؤذ ؽؤؤرد لؤؤـ إؽؤؤراد 

طؤؤـ اخلؤؤط ايبًؤؤتٍٓؿ ؽٍقصؤؤع، ل ذاك ايبٍٙصيؤؤٛ تَؤؤقن دواًء ـؤؤف وتر ٓؤؤٛ ـؤؤف، حللؤؤٙ أن 

 ؽُٓس  ذا زلٙٔف.

ـُنؤؤالة ويَثؤؤر اـتًؤؤٙ ل  ل لثؤؤؾ سؤؤقريٙ وإردن يَثؤؤر اـمؤؤٌٙب اـتؤؤٙرك ايبِْؤؤؾ

طؤؤـ  ؤؤذه اـٍهؤؤٓٛ ... زيؤؤد لؤؤـ اـّؤؤٙس: يل صؤؤديؼ ؿؤؤٙن لؤؤثالً ينؤؤظ ليّؤؤٙ  ؤؤؿ أحؤؤرف 

ؽرتك اـنالة ؽّنحّٙه ووطىّٙه وذؿرٔٙه ؽُؿ يتيظ و  يّتنح  ؾ حلؾٙصيف؟ ؽٕؾقل 

 ن ؾٙصيتؤؤؤؤؤف سؤؤؤؤٙطدتف طؤؤؤؤؤىل لؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤؤق ؽٓؤؤؤؤف لؤؤؤؤؤـ آٔحؤؤؤؤؤراف  ؽـؤؤؤؤف: ٓ، ٓ تٍٙصيؤؤؤؤؤفأ ٕٔؤؤؤؤ

ٙه  خقأؤؤؤؤؤف ايبًٌؤؤؤؤؤدون ل إرض وسؤؤؤؤؤٓتٍقى ل واـهؤؤؤؤؤالل، و ن ؾٙصيتؤؤؤؤؤف ؽًؤؤؤؤؤٓتٍُ

ًٙ ـؤف لؤع لراؾٌتؤؽ  يؤٙه  ٙيبقطىؤٛ تؤٙرة وتؤٙرة  ًٙ ولنؤٙدٌ أحراؽف ؽيُٓؽ حلن تىؾ لتٙ ي

 طًك اهلل طز وجؾ حلن هيديف.

ًٙ َ ـُنؤالة  ؤؿ تؤٙب، وحلتؤك حلول  طّدٔٙ ل سؤقريٙ لثؤؾ يٍؤقل:  ن شؤخص ؿؤٙن تٙرؿؤ

 ًٙ ؤؤؤ ؽٍؤؤؤٙل: حلٔؤؤؤٜ لُ لؤؤؤرة يريؤؤؤد حلن ينؤؤؤظ يؤؤؤذ ٚ  غ ايبًؤؤؤجد ؽقجؤؤؤده لًٍُؤؤؤ ر وحلٔؤؤؤٙ َ  ًَ

 ؾ.و  ٌَ لُ 

 ذا اـرجؾ اـذي يٍٙصع دّٓ  يٍٙصع يٍؤقل ـٍُِؤٙصع  َؤذا.. طِؤري ٓ حلريؤدك 
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وٓ تنؤؤؤٙدٌّل وٓ حلصؤؤؤٙدٌؽأ ـؤؤؤذـؽ ؽْؤؤؤذا ل اـيقؤؤؤ ااؤؤؤٙض ـؤؤؤٓس لؤؤؤـ ااَِؤؤؤٛ 

ًٙ طٍٓؤؤدة حلو  حل ؤؤدًا حلن ٍٔؤؤٙصع اـّؤؤٙس  ًؤؤٌٚ أحؤؤراؽْؿ سؤؤقاء ؿؤؤٙن  ؤؤذا آٔحؤؤراف ؽَريؤؤ

ًٙ سُقؿٓ ًٙ، و ٔؤ  طُّٓؤٙ حلن ٔنؤرب ل لنؤٙدٌتّٙ هلؤٖٓء وحلن ٓ ٔهؤُؾ وٓ ؿٙن أحراؽ

ًٙ و ٔؤ  طُّٓؤٙ  ٙـتؤذؿ  ؿؤ  ؾؤٙل  ٌَٔرأ ٕن  ذا اـتهُٓؾ و ذا اـتٌَ  ٓ يٌٓؤدٔٙ شؤٓئ

ِلِّعَ ﴿طز وجؾ:  ْٖ ُع ايبُْ ٌَ ْؿَرى َتّ ْر َؽِٗن  اـذ   ، ؼ ه.[55]الذاريات:﴾َوَذؿ 

ن يَؤؤقن وا ؤؤؼ لؤؤـ ًٌٔؤؤف، حلن ٓ يالدؤؤظ ل اـمؤؤخص اـؤؤذي ينؤؤٙدٚ حل لداخُؤؤٛ:

 يَقن يتٕ ر  ٕؽَٙر حلو  ًُقك اـمخص ايبّحرف..

 واهلل صدؾٜ ل  ذا..  ذا حللر ضوري جدًا، ٔيؿ. اـمٓخ:

 : .. (  49. : 5/   80) اهلدى والنور /  
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 باب وٍْ

 لقوقع  جر ايبًُؿ  ؾ جيقز يٙ شٓخ؟. لداخُٛ:

ادّؤؤٙ وحلسؤؤتٙذ طؤؤىل اـتٌُؤؤقن   ٙـًّؤؤٌٛ يبقوؤؤقع  جؤؤر ايبًؤؤُؿ ؿّؤؤٙ دَّٓؤؤٙ لداخُؤؤٛ:

 ذيؽ اـٓقم  يديـ حلجُّٙ اـٌحٝ ل ايبقوقع.

ييّؤؤل: ليؤؤروف إدٙديؤؤٝ اـؤؤقاردة ل  جؤؤر ايبًؤؤُؿ واإل ؤؤؿ اـٌَؤؤ  اـؤؤظ يُحؤؤؼ 

ايبًؤؤُؿ لؤؤـ  جؤؤر حلخٓؤؤف ايبًؤؤُؿ، ؽٌؤؤدٔٙ ٔحؤؤـ إسؤؤتٙذ  َؤؤل ـّؤؤٙ هبؤؤذا ايبقوؤؤقع، 

 ييّل: ادّٙ  ػ ...

مؤؤؤؤٌف اـدؾؤؤؤؤٛ ل لقوؤؤؤؤقع اـًٌٓؤؤؤؤٛ ٓ شؤؤؤؤؽ حلن لقوؤؤؤؤقع اهلجؤؤؤؤر ؽٓؤؤؤؤف دؾؤؤؤؤٛ ت اـمؤؤؤؤٓخ:

ؽٙإلجٙ ٛ ل  ذيـ إلريـ ؿ  حلٔف ٓ جيقز اهلجر لـ ايبًُؿ ـًُِؤُؿ، ؿؤذـؽ ٓ 

جيؤؤقز ـًُِؤؤُؿ حلن يًؤؤتًٓٚ ايبًؤؤُؿ، وؿؤؤ  حلن ـًٌُٓؤؤٛ ايبحرلؤؤٛ اسؤؤتثّٙء ليؤؤروف ل 

اـػؤؤع، ؿؤؤذـؽ ـُْجؤؤر اسؤؤتثّٙء ل اـػؤؤع، ؽْجؤؤر ايبًؤؤُؿ ـًؤؤ  ايبًؤؤُؿ ـًؤؤ  سؤؤٌٚ 

 ؤؤٛ حليؤؤٙم، ولؤؤٙ وراء ذـؤؤؽ ؽْؤؤق دؤؤرام، ـُحؤؤديٝ ايبيؤؤروف ل ذطؤؤل، جيؤؤقز ؽٍؤؤط  ال

حلن هيجر حلخٙه ؽؤقق  ؤالث  لًُؿٓ  ؾ ـرجؾ »حلٔف ؾٙل:  ¢اـنحٓحع طـ اـٌّل 

 شيُتٍٓؤؤٙن ؽٓيؤؤرض  ؤؤذا طؤؤـ  ؤؤذا و ؤؤذا طؤؤـ  ؤؤذا وخ مهؤؤٙ اـؤؤذي يٌؤؤدحل حلخؤؤٙه  ٙـًؤؤالم

 ؤٛ ؽٌل  ذا ااديٝ  ٓؤٙن حتؤريؿ اهلجؤر لؤع اـرتخؤٓص  ؤٙهلجر ل  ؤذه إيؤٙم اـثال

حلو اـُٓٙيل اـثالث، و ذا ل اـقاؾؤع لؤـ وؤيػ اإلًٔؤٙن اـؤذي خٍُؤف اهلل طؤز وجؤؾ، 

ًٌٙ﴿ووصٌف  ٍقـف:  ُٙن َوِيٓ ًَ ؽر ّٙ طز وجؾ تُوػ  ف، ؽٕ ؤٙح  [21]النساء:﴾َوُخَُِؼ اإِلٔ
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ؿـف لؤـ  يؤض اـؤرتويح طؤـ ؼؤٓظ ًٌٔؤف  ٙـًّؤٌٛ ٕخ ـؤف   جؤره ؽؤال جيؤقز ـؤف، حلو  لًُؤ

 ٛ إيٙم،  ؿ يّتْل إلر ؽٗذا لٙ جٙز طىل ذـؽ ينٌح جيقز ـف حلن هيجره  ذه اـثال

ًٙ  ّص  ذا ااديٝ اـذي ؾٙل ل حلوـف: ٓ  ؾ حلي  رم.  اهلجر محرل

حللؤؤؤٙ ايبًؤؤؤتثّك لّؤؤؤف ؿؤؤؤ  ؾُّؤؤؤٙ، حلو ؿؤؤؤ  حلذٔؤؤؤٙ  غ ايبًؤؤؤتثّك لؤؤؤـ اـًٌٓؤؤؤٛ ايبحرلؤؤؤٛ 

ؽُؤؤٓس ذـؤؤؽ  ٓ  ذا ؿؤؤٙن اـٌٙطؤؤٝ طؤؤىل اهلجؤؤر  ؤؤق تر ٓؤؤٛ ايبْجؤؤقر، وسؽؤؤف طؤؤ  ؾؤؤد 

ًٙ ؽٓف لـ ايبخٙـٌٛ اـػؤطٓٛ، ؽؤٗذا  جؤره ايبًؤُؿ هلؤذا اـًؤرض و ؤق ؿؤ  يَق ن واؾي

 ق ضؤٙ ر ؼؤرض  صؤالدل ـؤٌّس  ؤذا ايبْجؤقر جؤٙز و ٓ   جيؤز، وييؤقد ااَؤؿ 

  غ إصؾ و ق حلٔف درام  يد  ال ٛ حليٙم.

وؿثؤؤؤؤؤؤ ا ًلؤؤؤؤؤؤٙ يٍؤؤؤؤؤؤع  ؤؤؤؤؤؤع اـّؤؤؤؤؤؤٙس حلن هيجؤؤؤؤؤؤر ايبًؤؤؤؤؤؤُؿ حلخؤؤؤؤؤؤٙه ٕلؤؤؤؤؤؤقر لٙديؤؤؤؤؤؤٛ، وـؤؤؤؤؤؤٓس 

ـؤؤٌّس ايبْجؤؤقر ؽٓتؤؤق ؿ اهلؤؤٙجر يتؤؤق ؿ حلٔؤؤف ل دٙـؤؤٛ  جؤؤره ـٍنؤؤد ٍذطؤؤل  تر ؤؤقي 

ًٙ، واـقاؾؤع حلٔؤف ـؤـ هيجؤرهأ ٕن ذـؤؽ رجؤؾ  ـذاك إخ ايبًُؿ  ق اـ  ًـ صّي

يرتَٚ حللؤرًا حلو لينؤٓٛ  ؤق لًؤتِر طُْٓؤٙ حلو لؤالزم هلؤٙ، و ٔؤ  لؤـ  ؤٙب  رواء ؼؤٓظ 

 ؾٌُف. 

ـ حلدق وـؤؤؤذـؽ ؽًِؤؤؤٕـٛ  جؤؤؤر ايبًؤؤؤُؿ ٕخٓؤؤؤف ايبًؤؤؤُؿ اهلجؤؤؤر اـػؤؤؤطل، و ؤؤؤق لؤؤؤ

إلؤؤقر اـتؤؤل جيؤؤٚ طؤؤىل ايبًؤؤُؿ حلن يَؤؤقن دؤؤذرًا حلشؤؤد ااؤؤذر لؤؤـ حلن يّجؤؤرف ؽٍٓؤؤع 

 ؽٓف وبٙـػ ااديٝ اـًٙ ؼ ايبحرم ـُْجر، و ق ٓ يدري وٓ يمير.

ييّؤؤل: حلسؤؤتٙذي صؤؤح ؾقـّؤؤٙ طؤؤىل ؾؤؤقل ... لقوؤؤقع اـًٌٓؤؤٛ حلٔؤؤف اـّٓؤؤٛ  ؤؤل  لداخُؤؤٛ:

 اـتل حتدد ا؛قاز وطدلف.

ق لرجؤؤع إطؤؤ ل ؿُْؤؤٙ ـُّٓؤؤٙت، ـَؤؤـ اـؤؤذي ٔيؤؤؿ،  ؤؤس اـّٓؤؤٛ  ؤؤال شؤؤؽ  ؤؤ اـمؤؤٓخ:
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حلردت حلن حلـٌؤؤٜ اـّىؤؤر  ـٓؤؤف حلٔؤؤف اإلًٔؤؤٙن يّتٌؤؤف ـًٌّؤؤف وٓ هيجؤؤر حلخؤؤٙه ـًؤؤٌٚ دٔٓؤؤقي 

محض ؽٓنؤقر ـؤف  ٕٔؤف  ٔؤ   ؤق  جؤره  ّٓؤٛ تٕديٌؤف، وؾؤد يَؤذب  ًٔؤٙن لؤثالً ويٌؤرتي 

ؽريٛ ؽْٓجره وـٓس  ذا اـَذب، حلو  ؤذا آؽؤرتاء لؤـ صٌٓيؤٛ ذـؤؽ ايبْجؤقر، و ٔؤ  

 اإلًٔؤؤؤؤٙن حلن يّنؤؤؤؤحف وحلن يؤؤؤؤذؿره  تحؤؤؤؤريؿ لؤؤؤؤٙ ؽيؤؤؤؤؾ، و ٓ  ذا ؽؤؤؤؤتح  ؤؤؤؤٙب  جؤؤؤؤر طؤؤؤؤىل

ًٕ ؽْؤؤؤؤذا ليّؤؤؤؤٙه حلٔؤؤؤؤف جيؤؤؤؤٚ طؤؤؤؤىل  ايبًؤؤؤؤُؿ ٕخٓؤؤؤؤف ايبًؤؤؤؤُؿ يبجؤؤؤؤرد حلٔؤؤؤؤف ارتَؤؤؤؤٚ خوؤؤؤؤ

ًٙ ؿؤؤؤؤ   ايبًؤؤؤؤُِع حلن يتْؤؤؤؤٙجروا، وحلن يتٍؤؤؤؤٙصيقا، وحلن يتؤؤؤؤدا روا، وحلٓ يَقٔؤؤؤؤقا  خقأؤؤؤؤ

  ـٓف.وصٌْؿ اهلل تٌٙرك وتيٙغ،  ذا اـذي حلردت حلن حلـٌٜ اـّىر 

 و يديـ اـديـ اـّنٓحٛ. لداخُٛ:

ييّؤؤؤل:  ذا لؤؤؤٙ حتٍؤؤؤؼ اـًؤؤؤرض لؤؤؤـ اـتٕديؤؤؤٚ لؤؤؤـ يٍؤؤؤرر حلن اـتٕديؤؤؤٚ ؾؤؤؤد  لداخُؤؤؤٛ:

 دنؾ؟

 ذا ضْر لـ اـرجؾ ايبْجقر اـتق ٛ واإلٔٙ ٛ، حلو طىل إؾؾ اطتذار طىل  اـمٓخ:

 لٙ ؽيؾ ـٓس ـّٙ حلؿثر لـ ذـؽ.

دور ايبًؤؤؤؤؤُِع  ييّؤؤؤؤؤل:  ذا حلس اهلؤؤؤؤؤٙجر رؼؤؤؤؤؤؿ تق ؤؤؤؤؤٛ ايبْجؤؤؤؤؤقر ؽمؤؤؤؤؤق لداخُؤؤؤؤؤٛ:

 أخريـ ايبًُِع أخريـ ...

  يد حلن تٙب. اـمٓخ:

تؤؤؤٙب اـرجؤؤؤؾ ٔيؤؤؤؿ طؤؤؤـ خوئؤؤؤف، واهلؤؤؤٙجر لؤؤؤٙ زال طؤؤؤىل  جؤؤؤره ولنؤؤؤِؿ  لداخُؤؤؤٛ:

 طُٓف، ؽْؾ  ّٙك دور ـدصحٙب وإؾٙرب وإ ؾ.

ؿٕين حلؽْؿ لـ سٖاـؽ واهلل حلطُؤؿ حلٔؤف لؤٙ  ؤق دور أخؤريـ ـؤٓس  ٙـًّؤٌٛ  اـمٓخ:

 ـُْٙجر، حلي:  ؾ يٍُّٚ إلر ؽْٓجر اهلٙجر؟ ـُِْجقر  ؾ  ٙـًٌّٛ
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،  لداخُؤؤؤٛ: ؤؤؤ ٓ... ايبْجؤؤؤقر تؤؤؤٙب وحلٔؤؤؤٙب واطؤؤؤرتف  خوئؤؤؤف، وـَؤؤؤـ اهلؤؤؤٙجر ُلِقّ

ؽْؤؤؾ يؤؤرتك حلم.. تَؤؤقن ييّؤؤل  ؤؤؾ  ّؤؤٙك واجؤؤٚ طؤؤىل لؤؤـ ييِؤؤؾ هبؤؤذا إلؤؤر حلن ييؤؤقد 

 طىل اهلٙجر ويٌّْف ...

اـمؤؤؤٓخ  و ؤؤؤق ٓ ؤؤؤد لؤؤؤـ ذـؤؤؤؽ،... حللؤؤؤٙ ؾهؤؤؤٓٛ  ٔؤؤؤف ٔنؤؤؤٓحٛ، ؽٍؤؤؤد ٔنؤؤؤح هبؤؤؤٙ اـمؤؤؤٓخ:

اخلوٓؤؤؤؤٚ حلٔؤؤؤؤف اـؤؤؤؤديـ اـّنؤؤؤؤٓحٛ، وؿؤؤؤؤٙن  ؤؤؤؤذا تؤؤؤؤذؿ ًا  قجؤؤؤؤقب اـتّٙصؤؤؤؤح، ؽؤؤؤؤٗذا ؿؤؤؤؤٙن 

ايبْجؤؤؤقر ؾؤؤؤد تؤؤؤٙب وحلٔؤؤؤٙب، واسؤؤؤتِر اهلؤؤؤٙجر ل  جؤؤؤره  يؤؤؤٙه ؽْؤؤؤق فوؤؤؤئ، ٓ ٍٔؤؤؤقل 

ًٙ، ٓ تٍُّؤؤٚ اـٍهؤؤؤٓٛ  ٓ حلن  ًٙ نٌٔؤؤ ٔحؤؤـ أن  ٍُؤؤٚ اـؤؤدور ؿؤؤؤ  حليبحؤؤٜ ييّؤؤل: لٙزدؤؤؤ

 .هيجر اهلٙجر، ـَّف يٌّف  ٔف أتْك دورك أن

و ذا لٙ دؤٙول ايبْجؤقر... وا ّؤع و ؤالث، وحلخؤذ اهلؤٙجر طؤىل  جؤره  لداخُٛ:

  ؾ  ّٙك رء لوُقب لّف؟ ...

 طٌقًا ايبْجقر ؽيؾ لٙذا. اـمٓخ:

دٙول حلؿثؤر لؤـ لؤرة حلن يًؤُؿ طؤىل أخؤر ويتٍؤرب  ـٓؤف وأخؤر رؽؤض  لداخُٛ:

ا ّؤؤع وحلس  غ لتؤؤك  ٓىؤؤؾ  ؤؤٙول، ييّؤؤل: يًؤؤٍط اـؤؤدور  ِجؤؤرد حلٔؤؤف  ؤؤٙول لؤؤرة و

 و الث حلم يًتِر صقل اـيِر  ٙول ...

  ٓتَُؿ طـ ايبْجقر.  ٓكحل ق  اـمٓخ:

ايبْجؤؤقر دؤؤٙول لؤؤع اهلؤؤٙجر  ٔؤؤف ييّؤؤل: ينؤؤُح ذات اـٌؤؤع لؤؤرة حلخؤؤرى،  لداخُؤؤٛ:

ودؤؤٙول ليؤؤف لؤؤرة وا ّؤؤع و ؤؤالث، و ؤؤذاك لقؤؤ طؤؤىل لقؾٌؤؤف، ؽؤؤدور ايبْجؤؤقر أن 

  ٙول ... يَتٌل  ِحٙوـٛ  ٙـثّتع  ثال ٛ وٓ يىؾ صقل اـيِر

  ذا لش ليٍقل ييّل ... اـمٓخ:
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  ذا سٖايل؟ لداخُٛ:

ؿقيس، و يد حلن ووؤح سؤٖاـؽ ؽْؤق أتْؤك دوره وتٍُّؤٚ اـٍهؤٓٛ طؤىل  اـمٓخ:

اهلٙجر ؽَٓقن  ق ييّل ن ً  ل اهلجر، وـذـؽ ؾُّٙ:  ٔف يّنح ٕٔف ٓ جيؤٚ طؤىل 

ًٙ  ٓ  ذا ؿٙن  ّٙك ييّل: ايبًٕـٛ تٕخذ ؽرع  ٙين  ّؤٙك  ايبْجقر حلؿثر اٙ ذؿرتف نٌٔ

 دٍقق لٙـٓٛ لثالً، و ذا ايبْجقر ٓ يٖدي  ذه ااٍقق.

 ... لٙ تٙب  ق. لداخُٛ:

 لٙ تٙب. اـمٓخ:

 ؽٗذا لٙ تٙب وٓ حلٔٙب. لداخُٛ:

 وـذـؽ حلٜٔ لٙ تٍند  ذا،  ذًا أتْك اـدور. اـمٓخ:

... يتٌؤؤرع طؤؤـ  ؤؤذا اـًؤؤٖال سؤؤٖال نخؤؤر  ٔؤؤف ؾؤؤد يَؤؤقن اهلؤؤٙجر اآٍٍؤؤٛ  لداخُؤؤٛ:

 ن ييّؤؤل  ؤؤق لؤؤٙ ؾقؤؤ إلؤؤر طؤؤىل ًٌٔؤؤف، ييّؤؤل: طِِؤؤف  ذا حل ُؤؤف وحلوٓده لّيؤؤف لؤؤـ ؿؤؤ

 ااديٝ لع أخر لع حلوٓده ولٙ شٙ ف، ؿذـؽ ييّل أن ... 

 وؾد تٌع ـُجِٓع حلن اـرجؾ تٙب وحلٔٙب. اـمٓخ:

 ٔيؿ. لداخُٛ:

 ٌٔس اـَالم ٓ جيقز هلٖٓء حلن يًتِروا ل ذـؽ. اـمٓخ:

يبقؾؤػ دتؤك  ن ٌٔؤس اـٍهؤٓٛ  ؤع آ ّؤع، دتؤك ـؤق صٓؤٚ، أًؤحٙب ا لداخُٛ:

أخر ايبْجقر لٙت أخر ييّل: ... حلوٓده وحلهتف، طًُ   ٕن ؿؾ  ًٔٙن لَُؤػ 

  ذاتف، ييّل: ؽٓف ؾهٓٛ  ع اـمخنع آ ّع.



 كتاب اهلحر وحكنه ----------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

787 

 ييّل: تٍند حل ق  ٓك  ٔف ايبْجقر ـف حلوٓد  جروا، ... اـمٓخ:

 ...  ًٌٌف. لداخُٛ:

  جيقزأ ٕٔف ٓ تزر وزر حلخرى. ًٌٌف  ذا ٓ اـمٓخ:

واوؤؤؤح لؤؤؤـ حلدٙديؤؤؤٝ ؿثؤؤؤ ة  ؤؤؤدٔٙ دـٓؤؤؤؾ إدٙديؤؤؤٝ اـؤؤؤظ تٌؤؤؤٓح و ٓؤؤؤز  لداخُؤؤؤٛ:

 ـًُُِؿ اهلجر.

اهلجؤؤؤؤر واؾؤؤؤؤع  ؤؤؤؤع اـنؤؤؤؤحٙ ٛ ذاك اـثال ؤؤؤؤٛ اـؤؤؤؤذيـ خٌُؤؤؤؤقا دٓؤؤؤؤٝ  جؤؤؤؤروا  اـمؤؤؤؤٓخ:

.ًٙ   ًع يقل

 اـدـٓؾ ٔص اـٍرنن. لداخُٛ:

 ايبًؤؤُِع  مؤؤَؾ طؤؤٙم  ؤؤذا اـؤؤدـٓؾ ييّؤؤل طؤؤىل حلسؤؤٙس حلٔؤؤف يّوٌؤؤؼ طؤؤىل لداخُؤؤٛ:

ـٓؤؤؤؾ يقوؤؤؤح ـًُؤؤؤ أ ٕٔؤؤؤف  ؤؤؤذا ٓ  ٔؤؤؤف دـٓؤؤؤؾ لؤؤؤـ اـًؤؤؤ ء، ييّؤؤؤل: ؽٓؤؤؤف ؼؤؤؤ ه ؿؤؤؤ ن داو

 ...اـدـٓؾ

ؾقـؽ  ٔف ؽٓف ؼؤ  أيؤٛ  ؤذا ؿؤ  يٍؤقل، و ؤذا يٍؤع ؿثؤ ًا ليّؤٙ خٙصؤٛ  ٔؤف  اـمٓخ:

وراء ا؛ؤؤؤدر ؽٓؤؤؤف لؤؤؤٙ وراء اهلؤؤؤٙتػ ل ؼؤؤؤ   ؤؤؤذا ااؤؤؤديٝ، وحلٔؤؤؤٙ  ٍؤؤؤقل هلؤؤؤؿ ييّؤؤؤل لؤؤؤٙ 

ـَؤؤؤؿ ؽْٓؤؤؤٙ دؤؤؤديثع  ااؤؤؤديٝ حلٔؤؤؤٜ  ؤؤؤدك ؼؤؤؤ ه، وحلٔؤؤؤٙ لؤؤؤثالً ٓزم حلجٓؤؤؤٚحلطجٌؤؤؤؽ  ؤؤؤذا 

 ال ٛ  ذا ٓ يتنقر، ايبْؿ  ذا ؿٙن  ٌٜ ل اـػع جقاز اهلجؤر ل اـٍؤرنن اـَؤريؿ 

لؤؤؤٙ يًٌّؤؤؤل حلن يٍؤؤؤٙل دّٓؤؤؤذاك ؽٓؤؤؤف ؼؤؤؤ   ؤؤؤذا اـؤؤؤدـٓؾ يبؤؤؤٙذا؟ ٕٔؤؤؤف  ؤؤؤذا اـًؤؤؤٖال يمؤؤؤير 

ٓؤؤؤؾ نخؤؤؤر،  ؤؤؤذا تٌّٓؤؤؤف ااؤؤؤٙضيـ  ٕٔؤؤؤف  ؤؤؤذا اـؤؤؤدـٓؾ ؼؤؤؤ  ؿؤؤؤٙل، وـؤؤؤذـؽ ٔحؤؤؤـ  ؤؤؤدٔٙ دـ

جؤؤؤٌٙٔل لٙـؤؤؤؤف طالؾؤؤؤؤٛ  ٙيبقوؤؤؤقع ؽٍؤؤؤؤط ـُتؤؤؤؤذؿ   ٗدًؤؤؤٙن اـًؤؤؤؤٖال، ودًؤؤؤؤـ اـًؤؤؤؤٖال 

 جؤؤر ًٔؤؤٙءه  ¢ٔنؤؤػ اـيُؤؤؿ ؿؤؤ  يٍؤؤٙل ؾؤؤديً ،  يؤؤد  ؤؤذا حلؾؤؤقل: ـٍؤؤد  ٌؤؤٜ حلن اـٌّؤؤل 
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شْرًا، وحلٔٙ حلخمك لٙ حلخمك حلٔؤف يؤٕيت سؤٖال لؤـ صؤرف  ؤٙين  ٔؤف ؿؤ ن ؽٓؤف ؼؤ   ؤذا 

 ٛ  ًّٙء اـرسقل، ٓ، ٔحـ  دٔٙ ٔمقف...ااديٝأ ٕٔف  ذا ااديٝ ـف طالؾ

واسِع ا؛قاب أن: ايبٍنقد لـ اهلجر إول ايبّنؤقص طُٓؤف ل اـٍؤرنن، 

وايبٍنؤؤؤؤقد لؤؤؤؤـ اهلجؤؤؤؤر اـثؤؤؤؤٙين ايبّنؤؤؤؤقص ل إدٙديؤؤؤؤٝ اـٌّقيؤؤؤؤٛ سؤؤؤؤٖال .؟.. ل 

 إذ ٙن،  ؾ  ق حللر تيٌدي محض ؼ  ليٍقل ايبيّك، حلم  ق ليٍقل ايبيّك؟

 .ليٍقل ايبيّك لداخُٛ:

ليٍقل ايبيّك،  ذًا:  ذا جٙء ٔص ودَِف ليٍقل ايبيّك لٙ  ق تيٌدي  اـمٓخ:

دّٓئؤؤذ ٍٔؤؤػ طّؤؤد  ؤؤذا اـؤؤّص وٓ ٔتيؤؤداه وٓ يقجؤؤد ؼؤؤ ه، ؽؤؤّحـ أن حللؤؤٙم ٔنؤؤع، 

يبٙذا اـرسقل طُٓف اـًالم حللر حلصؤحٙ ف اـَؤرام  ؤٕن يٍؤٙصيقا اـثال ؤٛ اـؤذيـ خٌُؤقا؟ 

ًٙ، يبٙذا اـرسقل  جر  ًٙ، دّٓئذ ٍٔقل: يبٙذا  جر ٓ شؽ ا؛قاب تٕديٌ ًٔٙءه؟ تٕديٌ

زيد طِؤرًا  ذا ؿؤٙن طؤىل ٌٔؤس اـؤقت ة ؽٌَٓٓؤف دـٓؤؾ اـٍؤرنن واـًؤّٛ اـنؤحٓحٛ، ـَؤـ 

اـٌؤؤرق  ؤؤال شؤؤؽ واوؤؤح جؤؤدًا  ٔؤؤف ـؤؤٓس  جؤؤر حلو لؤؤٙ ٔؤؤذ ٚ  يٓؤؤدًا  َؤؤؿ، ـؤؤٓس  جؤؤر 

إـٌؤؤؤٙين ـزيؤؤؤد و َؤؤؤر وطِؤؤؤر ؿْجؤؤؤر حلوـئؤؤؤؽ اـّؤؤؤٙس اـنؤؤؤحٙ ٛ اـؤؤؤذيـ حللؤؤؤروا لٌؤؤؤٙذة 

ئؤؤؽ اـؤؤذيـ خٌُؤؤقا، و ؤؤٕٙوغ وحلوغ ـؤؤٓس ؿْجؤؤر اـرسؤؤقل ـًّؤؤٙلف ٕٔؤؤف  ٍِٙصيؤؤٛ حلوـ

.ًٙ  لينقم، ـَـ ايبْؿ حلن يَقن  ذا اهلٙجر و ق إـٌٙين هيجر تٕديٌ

ًٙ يبؤؤؤـ؟ ـُِْجؤؤؤقر، ؽّْؤؤؤٙ  ن حلصؤؤؤٙب ل ذـؤؤؤؽ ؽْؤؤؤق لؤؤؤٕجقر  اـمؤؤؤٓخ: هيجؤؤؤر تٕديٌؤؤؤ

وؾدوتؤؤف اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ، و ن حلخوؤؤٕ وؿؤؤٙن  ّؤؤٙك  ؤؤٙل ٕدؤؤد حلن يؤؤدل  طؤؤىل وجؤؤف 

 حل دى  يل طٓقس ؟ ٍٔقل: يٙ حل ٙ  الل ردؿ اهلل الرءاً وٕ ؽّحـ ٔردٚ  ذـؽ واخل

طؤؤظ  ّؤؤٙ  ّؤؤٙ  ٓؤؤذؿرٔٙ  حؤؤديٝ و ؤؤق: حلن طٌؤؤد اهلل  ؤؤـ طِؤؤر اخلوؤؤٙب  :... اـمؤؤٓخ
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ًٙ طؤؤؤـ اـٌّؤؤؤل  ًٙ دؤؤؤديث حلٔؤؤؤف ؾؤؤؤٙل: حللؤؤؤذٔقا ـًُّؤؤؤٙء ـُخؤؤؤروج  غ ايبًؤؤؤٙجد  ¢روى يقلؤؤؤ

روج، ؾؤؤٙل اـقاـؤؤد ـقـؤؤده: حلؾؤؤقل  ٙـُٓؤؤؾ، ؽٍؤؤٙل حلدؤؤد حلوٓده: واهلل ٓ ًٔؤؤِح هلؤؤـ  ؤؤٙخل

ـؽ ؾٙل رسقل اهلل ؿذا وؿذا، وتٍقل: ٓ حلؽيؾ، واهلل لؤٙ ؿُِتؤؽ حل ؤدًا، حلٔؤٙ  ٍؤقل ـؤؽ 

ؾؤؤٙل رسؤؤقل اهلل، وحلٔؤؤٜ  تٍؤؤقل طَؤؤس لؤؤٙ ؾؤؤٙل رسؤؤقل اهلل، واهلل ٓ حلؿُِؤؤؽ حل ؤؤدًا، ولؤؤٙ 

ؿُِؤؤؤؤف دتؤؤؤؤك لؤؤؤؤٙت، وااؤؤؤؤديٝ ... حلسؤؤؤؤِع ... وااؤؤؤؤديٝ ل صؤؤؤؤحٓح لًؤؤؤؤُؿ، شؤؤؤؤق 

 ل ...  ّنقر ؾند ا ـ طِر

 تٕديٌف. لداخُٛ:

 تٕديٌف. اـمٓخ:

 ؽٓف دديٝ نخر لـ طّدي يٙ حلستٙذ. لداخُٛ:

  ٙت  ّمقف،  س  ن شٙء اهلل يَقن دديثؽ لثؾ دديثف ؾقي. اـمٓخ:

وادؤؤؤد لؤؤؤـ اـنؤؤؤحٙ ٛ بؤؤؤذف  ٓتنؤؤؤٓد  ٙخلؤؤؤذف طٌؤؤؤد اهلل  ؤؤؤـ ...  ؤؤؤٙؾل  لداخُؤؤؤٛ:

 ؤؤك طؤؤـ  ¢قل شؤؤٙ د وادؤؤد صؤؤحٙس نخؤؤر ٓ حلذؿؤؤر أن حلسؤؤ ء، ؾؤؤٙل ـؤؤف:  ن اـرسؤؤ

 اخلذف اـظ  ق ...  ذا  ٙـىرف ... ييّل، ؽقجدوه ...

 ٔيؿ، ٔيؿ. اـمٓخ:

ؽنؤؤٙر لؤؤرة حلخؤؤرى ؽقجؤؤد  ؤؤذا اـنؤؤحٙس اـؤؤظ  ٕٓخؤؤذه  ٓيِؤؤؾ طُِتؤؤف،  لداخُؤؤٛ:

ؽٍٙل ـف: حلٔٙ ؾُٜ ـؽ: اـرسقل طُٓف اـًالم  ك وحلٜٔ ٓ تزال تنٓد هبذا ... ؾٙل: 

  ين ٓ حلؿُِؽ حل دًا.

 ٔيؿ. اـمٓخ:
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طٌٙرتؤؤؤف دتؤؤؤك حلسؤؤؤتٙذ  ٍٓؤؤؤقل: واهلل ٓ يىُّؤؤؤل سؤؤؤٍػ ليؤؤؤؽ، ؿٓؤؤؤػ  ؤؤؤدٔٙ  ٛ:لداخُؤؤؤ

 اـذي  ك حلؿثر لـ  ال ٛ حليٙم. ¢ٔجِع  ذا اـيِؾ  حديٝ رسقل اهلل 

سؤؤٙمحؽ اهلل، سؤؤٙمحؽ اهلل يؤؤٙ دٌٌٓؤؤل ٔحؤؤـ  ٍّؤؤقل: اهلجؤؤر ايبحؤؤرم  ؤؤق  اـمؤؤٓخ:

 اهلجر اـدٔٓقي إلرواء ؼُٓؾ اـٌّس وؤد حليؤش؟  ؤذا اخلنؤؿ، حللؤٙ اهلجؤر ايبػؤوع

 ؽْق ـًٙيٛ تر قيٛ، ؽٙٔن سٖاـف ؼ  وارد.

صٓؤؤؤٚ تر ٓؤؤؤٛ طٌؤؤؤد اهلل  ؤؤؤـ طِؤؤؤر وـؤؤؤده ييّؤؤؤل:  تيتٍؤؤؤد  ن طٌؤؤؤد اهلل ، واـؤؤؤده  لداخُؤؤؤٛ:

ايبرس ٓ ّف، ايبرس ٓ ّف، ا ّف  تيتٍد  ٔف ييّل صحٙس لـ صحٙ ٛ رسقل اهلل، لٙ 

 ييّل: ارتدع وجيُف  ٔف خالص ا ّف...

حلخؤرى، ٔحؤـ  ؤدٔٙ ٔيؤرف طٌؤد اهلل  ؤـ طِؤر  ذه ؾهٓٛ حلخرى، ذه ؾهؤٓٛ  اـمٓخ:

ًٙ طؤؤؤىل لقؾٌؤؤؤف اخلؤؤؤٙصئ  ؤؤؤٙه دؤؤؤديٝ  يبؤؤؤٙذا  جؤؤؤر ا ّؤؤؤف، ولؤؤؤٙ ؿُِؤؤؤف دتؤؤؤك لؤؤؤٙت تٕديٌؤؤؤ

اـرسقل طُٓف اـًالم، حللٙ ؾهؤٓٛ تؤٙب وٓ لؤٙ تؤٙب،  ؤذه لؤٙ هتِّؤٙ ٔحؤـ  ٙيبقوؤقع، 

ٓ أحؤـ  ِّْٓؤؤٙ ٔيؤؤرف يبؤؤٙذا  جؤؤر طٌؤؤد اهلل ا ّؤؤف،  ؤؤؾ  ؤؤق ييّؤؤل إلرواء ؼؤؤٓظ ًٌٔؤؤف، و

ًٙ اديٝ ٌٔٓف وأتنٙرًا اديٝ ٌٔٓف؟  ق  ذا  ال شؽ، ؽٗذًا:  ذا  ؤق اـٌؤرق، أتٍٙل

وحلن اهلجؤؤر ايبػؤؤوع واهلجؤؤر ؼؤؤ  ايبػؤؤوع، ييّؤؤل: ا ّؤؤع  ٓتخٙصؤؤِقا  يهؤؤْؿ لؤؤع 

 يؤؤض  ؤؤق  ؤؤذا ؿثؤؤ ًا لؤؤٙ يٍؤؤع ٕلؤؤر دٔٓؤؤقي، ؽَؤؤ  ؾُّؤؤٙ ل ذح ااؤؤديٝ واـتيُٓؤؤؼ 

ديـ؟ خؤؤؤؤ  ؿ اـؤؤؤؤذي يٌؤؤؤؤدحل حلخؤؤؤؤٙه طُٓؤؤؤؤف ض ّؤؤؤؤٙ لؤؤؤؤثالً   ؤؤؤؤؿ يتْؤؤؤؤٙجروا  ال ؤؤؤؤٛ حليؤؤؤؤٙم و يؤؤؤؤ

 ًٙ ًٙ ؿؤ  ؾُّؤٙ حليهؤ  ٙـًالم، ٕٔف لٙ ؽٓف  ّٙ  جر هلل، اهلجر هلل  ًٓتِر  ٓ  ذا ضْر جُٓؤ

ل  ٙم ااديٝ اـًٙ ؼ،  ٔف ايبْجقر تٙب وحلٔٙب  غ اهلل، لثالً:  ًٔؤٙن ٓ ينؤظ 

ؽْجؤؤؤؤره حلخؤؤؤؤقه حلو صؤؤؤؤديٍف حلو دٌٌٓؤؤؤؤف  غ نخؤؤؤؤره، و ؤؤؤؤع ـؤؤؤؤف سؤؤؤؤٌٚ اهلجؤؤؤؤر لؤؤؤؤٙ خال ؤؤؤؤٙ 

ٛ،ٕٔؽ حلٔؤؤٜ لؤؤٙ  تنؤؤظ، ضؤؤؾ لؤؤدة صقيُؤؤٛ ؾنؤؤ ة و ؤؤدحل اـرجؤؤؾ ينؤؤظ هلل طؤؤز ليِٓؤؤ
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 اهلجر و َذا. ذاوجؾ، راح اـًٌٚ  ٍل ايبربر هل

 (00: 21: 20/ 154)اهلدى والنور 
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 باب وٍْ

ـق ؿٙن يٙ شٓخ ييّل: رجؾ لـ اـيقام ينظ، ـَّف ل صٌتف حلٍٔؤر لؤـ  لداخُٛ:

نؾ  ّٓؽ و ّٓف ٍٔٙش ليع ؿٙن  ق  يُٚ، ؽِـ ييّل: ييرؽف يتيٚ،  ذا اـرجؾ د

ًٙ لًؤؤٕـٛ طٙديؤؤٛ، ؽٌيؤؤد حلن أتْؤؤؤٜ  ًٙ ؽٍْٓؤؤ ايبخوؤؤئ ؽٓؤؤف أتقؤؤ ـًؤؤ  ااؤؤؼ، ـؤؤٓس ٍٔٙشؤؤ

ايبّٙؾمؤؤؤٛ تٍُؤؤؤٙه ل اـوريؤؤؤؼ تٍؤؤؤقل: اـًؤؤؤالم طُؤؤؤَٓؿ ؽؤؤؤال يؤؤؤرد اـًؤؤؤالم، ؽٕٔؤؤؤٜ ؾويؤؤؤٜ 

اـًالم، وؽرح ؾٌُؽ  ٕٔف   يرد اـًالمأ ٕٔؽ رحليٜ ل ذـؽ ؿٌٙيؤٛ لؤـ ذه، ؽْؤؾ 

 لػوع، حلم حلٔف جيٚ حلن حلرى حلين حلسُؿ طُٓف ؿُ  حلـٍٙه؟  ذا اـيِؾ

 ن سؤُِٜ طُٓؤف ؿُؤ  ـٍٓتؤف ؽؤؤذـؽ  ؤق إؽهؤؾ، و ن حلطروؤٜ طّؤف ؽْؤؤق  اـمؤٓخ:

 جٙلز.

 جزاك اهلل خ . لداخُٛ:

 (00:  34: 58/  192) اهلدى والنور / 
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 باب وٍْ

جؤؤؤؤزاك اهلل خؤؤؤؤ .. سؤؤؤؤٖال يؤؤؤؤٙ شؤؤؤؤٓخ.. و ّؤؤؤؤٙك طّؤؤؤؤدٔٙ ل اـَقيؤؤؤؤٜ  ؤؤؤؤع  لداخُؤؤؤؤٛ:

 ِقطٛ اـمٌٙب لًُؿ لُتزم  د اـٌيض ٓ يرتٙح ـمخؤريـ، ؽؤ  ٕٔخؤذ طُٓؤف ل 

ًٙ ٌٔزؤؤ ٓ توِؤؤئـ ؽٓؤؤف، و ذا  ديّؤؤف  فؤؤء، ـَؤؤـ يٍؤؤقل حلٔؤؤٙ لؤؤٙ حلرتؤؤٙح ـؤؤف ييّؤؤل شخنؤؤٓ

: ؼّٓؤؤٚ ¢حُلَٔؤؤر طُٓؤؤف حلو لؤؤٙ حلشؤؤٌف ذـؤؤؽ استمؤؤْد  حؤؤديٝ ودفؤؤ طّؤؤدلٙ ؾؤؤٙل اـٌّؤؤل 

ًٙ  غ اـٌّل  ؾٙل: ؼّٓؤٚ طّؤل  ¢رسقل وـَـ اـ ¢طّل وجْؽ، ؽقدف جٙء تٙلٌ

اـرجؤؤؾ جؤؤٙءه تٙلؤؤٚ، ؽًٓتمؤؤْدون  ¢وجْؤؤؽ، ؽّْؤؤٙ ؾؤؤٙـقا ااٙـؤؤٛ اـًٌّؤؤٓٛ اـرسؤؤقل 

.ًٙ  هبذا ااديٝ ييّل، ؽُق تزيدٔٙ  يهٙد

ًٙ ـَؤؤؤؤـ ل ٌٔؤؤؤؤس  اـمؤؤؤؤٓخ:  ؤؤؤؤذا استمؤؤؤؤْٙد ل ؼؤؤؤؤ  محُؤؤؤؤف،  ؤؤؤؤق صؤؤؤؤحٓح جؤؤؤؤٙء تٙلٌؤؤؤؤ

يِؤف اـرسقل طُٓف اـًالم دنؤة ٓ  حْٓؤٙ إيؤٙم وٓ اـزلؤٙن  ًؤٌٚ ؾتؤؾ ودفؤ ـ

محزة ؽ ذا ؽيؾ  ذا اـذي ٓ يرتٙح  ـٓف لع  ذا اـذي ٓ يرتٙح؟ اـذي ؽيُف ليف ٓ 

رء، وـذـؽ ؽْذا آستدٓل ل اـقاؾع يدـّٙ حلٔٙ ٔيؤٓش ل زلؤـ ؾؤد تز ؤٚ اـّؤٙس 

ٙل وـًٓؤؤقا  يُؤؤ ء ؽْؤذا آسؤؤتدٓل  زيؤؤؾ  ّْؤ ؽٓؤف ؾٌؤؤؾ حلن يتحقؤم، وتيؤؤٙيبقا و ؤؤؿ ج

ًٙ، جؤؤدًا ٕٔؤؤف ٓ يوؤؤٙ ؼ ااٙد ؤؤٛ،  ؤؤٚ  ًٙ وطؤؤدوأ ًٙ يبًؤؤُؿ ضُؤؤً  و ًٓؤؤ ًٙ ؾتؤؤؾ حلخؤؤ حلن  ًٔؤؤٙٔ

ًٙ، وضْر لـ لّوٍُف ل دٓٙتف حلٔف تٙلٚ ؽيالً، ـَـ ؾؤٙل ـؤف ؼّٓؤٚ طّؤل  وجٙء  ـٓف تٙلٌ

وجْؽ،  ذا ـٓس ؿؤذاك ٕن  ؤذا ؾتؤؾ حلخؤٙه ضُؤً ، ؽؤال يريؤد حلن يتيَؤر صؤٌق دٓٙتؤف 

وجؾ حلن يٌٍّْؤٙ ل ل ر يٛ وجف ؾٙتؾ حلخٓف لثالً، وايبًٕـٛ  تُػ ؤًٕل اهلل طز 
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 اـديـ وييُِّٙ اـتٕويؾ.

 ييّل  ؾ  ق ن ؿ  ذـؽ يٙ شٓخ؟ لداخُٛ:

  ال شؽ ٕن  ذا لـ اـتدا ر، واـتٍٙصع. اـمٓخ:

 ـٓس لـ اهلقى؟ لداخُٛ:

  ق  الشؽ اتٌٙع اهلقى. اـمٓخ:

 (00: 11: 51/ 237) اهلدى والنور / 
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 أقطاً اهلجس

 جؤؤؤر ايبًؤؤؤُؿ ٕخٓؤؤؤف ايبًؤؤؤُؿ ل اهلجؤؤؤر ل اإلسؤؤؤالم  جؤؤؤران، اهلجؤؤؤر  اـمؤؤؤٓخ:

 ذع اهلل طىل ٔقطع:

إول: حلن هيجره ٕلر دٔٓقي محض، وـٓس لـ ايبْؿ حلن يَقن  ذا إلؤر ل 

اـدٔٓقي ايبٙدي، حلو ذوؾل ليّقي،  ٔ   ق دٔٓؤقي محؤض، ؽْؤذا اهلجؤر محؤرم ل 

 اإلسؤؤالم، يؤؤرخص ل لثُؤؤف  ال ؤؤٛ حليؤؤٙم ؽٍؤؤط، ؽؤؤٗذا اسؤؤتِر وزاد طؤؤىل اـثال ؤؤٛ إيؤؤٙم،

ًٙ، وذـؽ ؾقـف طُٓف اـنالة واـًؤالم:  ٓ  ؤؾ ـرجؤؾ لًؤُؿ حلن هيجؤر »ؽَٓقن درال

حلخٙه ؽقق  الث، يُتٍٓٙن ؽٓد ر  ؤذا طؤـ  ؤذا، و ؤذا طؤـ  ؤذا، وخ مهؤٙ اـؤذي يٌؤدحل 

 .شحلخٙه  ٙـًالم

)ؽقق  الث( حلي:  ال ؤٛ حليؤٙم، ليّؤٙه جيؤقز  ال ؤٛ حليؤٙم  ؤذه رخنؤٛ لؤـ اهلل تٌؤٙرك 

ـ  ؤؤؤٙب تٌمؤؤؤٓش اخلُؤؤؤؼأ ٕن اإلًٔؤؤؤٙن وؤؤؤٓؼ اخلُؤؤؤؼ، وتيؤؤؤٙغ ـيٌؤؤؤٙده ايبؤؤؤٖلّع، لؤؤؤ

ؽؤؤ وي ؼُُٓؤؤف ل لٍٙصيؤؤٛ حلخؤؤقه ايبًؤؤُؿ يؤؤقم، يؤؤقلع،  ال ؤؤٛ حليؤؤٙم، لؤؤٙ زاد طؤؤىل ذـؤؤؽ 

ؽْؤؤق دؤؤرام ٓ  ؤؤؾ، ـؤؤذـؽ وصؤؤػ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم  ؤؤذه ايبٍٙصيؤؤٛ  ٍقـؤؤف: ٓ 

  ؾ ـرجؾ لًُؿ حلن هيجر حلخٙه ؽقق  الث ـٓٙل حلو  ال ٛ حليٙم.

دد رايؤح ووادؤد جؤٙي، ؽٌؤدل حلن يٍُؤل حلدؤدمهٙ اـًؤالم طؤىل )يُتٍٓٙن( ييّل وا

 أخر، ويرده  ذا أخر.
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 )ؽٓيرض  ذا طـ  ذا، و ذا طـ  ذا( ييّل يتجٙ ؾ حلخٙه اـذي لر  ف. 

 ٓ  ؾ  ذا اـيِؾ  يد  ال ٛ حليٙم.

)وخ مهؤؤٙ اـؤؤذي يٌؤؤدحل حلخؤؤٙه  ٙـًؤؤالم(  ؤؤذه ا؛ُِؤؤٛ إخؤؤ ة لؤؤـ ااؤؤديٝ تيوّٓؤؤٙ 

 شٓئع ا ّع:

إول: حلن  ذا اهلجر ايبحرم يزول  ِجرد حلن يًُؿ طُٓف، و ذه سٓٙسٛ  اـفء

ذطٓٛ محٓدة جدًاأ ٕٔف لـ اـنيٚ تؤٕـٓػ اـٍُؤقب ايبتْؤٙجرة ايبتٌٙؼهؤٛ ؽجؤٕة، 

ـَؤؤـ اـمؤؤٙرع ااَؤؤٓؿ ؾؤؤدم ايبٌتؤؤٙح اـًؤؤْؾ، و ؤؤق حلٔؤؤف  ذا خٙصؤؤِٜ حلخؤؤٙك ل حللؤؤر 

ُٓؤؤؽ حلن تٍوؤؤع دٔٓؤؤقي، ول٘ؤؤ طؤؤىل ذـؤؤؽ ؽؤؤقق  ال ؤؤٛ حليؤؤٙم، ؽْؤؤذا دؤؤرام طُٓؤؤؽ، وط

ايبٍٙصيؤؤؤٛ، وحلن تٍوؤؤؤع ايبْؤؤؤٙجرة، وـؤؤؤٓس لؤؤؤـ اـيؤؤؤوري حلن تؤؤؤذ ٚ  غ  ٓتؤؤؤف،  ؤؤؤذا 

دًـ، و ذا بٓؾ، وحلن تيتذر  ـٓف، ـَـ  ذا  تؤٙج  غ  يؤ ن ؾؤقي جؤدًا، و ؤذا 

ؾُؤؤ  يقجؤؤد ل اـّؤؤٙس، ؽًؤؤْؾ اـمؤؤٙرع ااَؤؤٓؿ سؤؤٌٓؾ اخلؤؤالص لؤؤـ  ؤؤذه ايبْؤؤٙجرة 

رتؤف  ٙـًؤالم، اـًؤالم طُؤَٓؿ، ؽٍؤد ارتٌؤع وايبٍٙصيٛأ ٕٔؽ  ذا ـٍٓتف ل اـوريؤؼ  ٙد

ٓ شؤؤؽ حلن حلؽهؤؤُْ   شوخ مهؤؤٙ اـؤؤذي يٌؤؤدحل  ٙـًؤؤالم»اإل ؤؤؿ،  ؤؤذا يٖخؤؤذ لؤؤـ ؾقـؤؤف: 

 ذا اـؤذي ا تؤدحل اـًؤالم، ؽْؤذا اـؤذي ا تؤدحل اـًؤالم أتٍؤؾ لؤـ لردُؤٛ ارتَٙ ؤف ااؤرام 

 غ لردُٛ دخقـف ل صريؼ اإلسالم، ل لٖاخٙتف ٕخٓف ايبًُؿ، أخؤر  ؤال شؤؽ 

ًٙ لدا ر ولْٙجر ٕخٓف، أخر اـذي حلـٍل طُٓف اـًالم لؤـ إول... أخؤر   ق حليه

اـذي يرد اـًالم حل ؿ  ذا، ؤجٙ ذاك لـ اإل ؿ، وخ مهؤٙ اـؤذي يٌؤدحل  ٙـًؤالم، ؽؤٗذا 

زال   ؿ ايبْٙجرة وايبٍٙصيٛ  ٗـٍؤٙء اـًؤالم، ؽتَؤقن  ؤذه طؤٙدة اخلوؤقة إوغ ل 

ر ؤؤؤؤ   ٙيبنؤؤؤؤٙؽحٛ اـتؤؤؤؤل تيتؤؤؤؤرب لؤؤؤؤـ حلؾؤؤؤؤقى  اـتالؾؤؤؤؤل لؤؤؤؤرة حلخؤؤؤؤرى، وـؤؤؤؤق  ٙـًؤؤؤؤالم،  ؤؤؤؤؿ

إسٌٙب ل ٔٓؾ ايبًٌرة لـ اهلل تٌٙرك وتيؤٙغ، دٓؤٝ ؾؤٙل طُٓؤف اـنؤالة واـًؤالم: 
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لٙ لـ لًُِع يُتٍٓٙن ؽٓتنٙؽحٙن  ٓ حتٙتٜ طؤّْ  ذٔؤقهب  ؿؤ  يتحؤٙت اـؤقرق »

تيرؽؤؤؤقن اـمؤؤؤجر ل اخلريؤؤؤػ اـؤؤؤقرق ينؤؤؤٌر ويتًؤؤؤٙؾط،  شطؤؤؤـ اـمؤؤؤجر ل اخلريؤؤؤػ

 ًٙ ـؤؤؤف دٓؤؤؤّ  يتًؤؤؤٙؾط، ؿؤؤؤذـؽ تتًؤؤؤٙؾط ذٔؤؤؤقب ايبًؤؤؤُِع دؤؤؤع يُتٍٓؤؤؤٙن وتًؤؤؤِع صؤؤؤقت

 ويتنٙؽحٙن، تتًٙؾط طّْ  ذٔقهب ، ؿ  يتًٙؾط اـقرق طـ اـمجر ل اخلريػ.

  ذا  ذا ؿٜٙٔ ايبْٙجرة ل سٌٓؾ اـدٔٓٙ، سقاء ؿٙن لٙدة حلو ليّك.

 ًٙ ـؤف،  اـّقع اـثٙين لـ ايبْٙجرة وايبٍٙصيٛ حلن يٍٙصع ايبًُؿ حلخؤٙه ايبًؤُؿ تٕديٌؤ

ًٙ وتر ٓؤؤؤؤٛ، ؽْؤؤؤؤذا جيؤؤؤؤقز ل اإلسؤؤؤؤالم، هبؤؤؤؤذه اـّٓؤؤؤؤٛ ااًؤؤؤؤّٛ، وـؤؤؤؤٓس لؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤٙب  وتٌٕٔٓؤؤؤؤ

ًٙ، ولؤٙ يَؤقن ذـؤؽ  ٓ دٓؤّ   ًٙ، و ٔؤ  تٕديٌؤ ايبدا رة وايبٍٙصيٛ اـتل سٌؼ ذؿر ٙ نٌٔؤ

ًٙ يبينؤٓٛ هلل طؤز وجؤؾ ٓ يٌؤٙيل  ٙـّؤٙس، ٓ بؤش اهلل،  ًٙ ليُّؤ يَقن ايبٍؤٙصع لرتٌَؤ

ف حلخ لٖاخ ـف لنٙدق ـف، ؽٍٓٙصيف دّٓ  يراه ؾد خرج وٓ يًتحل لـ طٌٙد اهلل، وـ

 طـ ا؛ٙدة، و  يًتٍؿ طىل اـقاط ايبًتٍٓؿ.

و ؤؤؤذا دـُٓؤؤؤف ؾنؤؤؤٛ اـثال ؤؤؤٛ اـؤؤؤذيـ خٌُؤؤؤقا، ؾنؤؤؤٛ ؼؤؤؤزوة اـرسؤؤؤقل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم ل 

تٌؤؤؤقك، و ُؤؤؤػ  يؤؤؤض اـنؤؤؤحٙ ٛ ولؤؤؤّْؿ ؿيؤؤؤٚ  ؤؤؤـ لٙـؤؤؤؽ   بؤؤؤرج ل اـًؤؤؤزو لؤؤؤع 

ق و يؤض اـنؤحٙ ٛ، ؽُؤ  رجؤع اـرسؤقل اـرسقل طُٓف اـًالم، و ٔؤ   ُؤػ طّؤف  ؤ

طُٓؤؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤؤالم لؤؤؤؤؤـ ؼؤؤؤؤؤزوة تٌؤؤؤؤؤقك، جؤؤؤؤؤٙء  ؤؤؤؤؤٖٓء وجؤؤؤؤؤٙء ؼؤؤؤؤؤ  ؿ لؤؤؤؤؤـ ايبتخٌُؤؤؤؤؤع لؤؤؤؤؤـ 

ايبّؤؤؤؤٙؽٍع، ؽَؤؤؤؤٙن ايبّؤؤؤؤٙؽٍقن ييتؤؤؤؤذرون  مؤؤؤؤتك ايبيؤؤؤؤٙذير اـَٙذ ؤؤؤؤٛ، واـرسؤؤؤؤقل طُٓؤؤؤؤف 

اـًؤؤالم يٌٍؤؤؾ طؤؤذر ؿ ويَؤؤؾ حللؤؤر ؿ  غ اهلل، حللؤؤٙ ؿيؤؤٚ  ؤؤـ لٙـؤؤؽ ؽنؤؤٙدق اـرسؤؤقل 

اؾع، ؾؤؤٙل ـؤؤف: واهلل يؤؤٙ رسؤؤقل اهللة لؤؤٙ س حلن حلؿؤؤذب طُٓؤؤؽأ طُٓؤؤف اـًؤؤالم وحلخؤؤربه  ؤؤٙـق

ٕين حلطُؿ  ّٔل  ن ؿذ ٜ طُٓؽ ؽًّٓجظ اـؤقدل ويَمؤػ اـَؤذب، حلٔؤٙ اشؤتًُٜ 

   ؿّٜ ؽٓؤف لؤـ ااؤرث واـؤزرع واـيؤع ؤحؤق ذـؤؽ، ؽؤٕلر اـرسؤقل طُٓؤف اـًؤالم 
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رت اـنحٙ ٛ  ٍِٙصيٛ  ٖٓء اـثال ٛ، ولّْؿ ؿيٚ  ـ لٙـؽ ريض اهلل طّف، واستِ

ايبٍٙصيؤؤؤٛ لؤؤؤدة صقيُؤؤؤٛ  ؤؤؤؿ حللؤؤؤر زوجؤؤؤٛ ؿيؤؤؤٚ  ؤؤؤـ لٙـؤؤؤؽ حلن  ؤؤؤرج لؤؤؤـ  ٓؤؤؤٜ ؿيؤؤؤٚ 

ًٙ، حللر اـرسؤقل طُٓؤف اـًؤالم اـنؤحٙ ٛ  وتذ ٚ  غ حل ُْٙ، ؽٌٍل ودٓدًا  ًع يقل

 ٕن ٓ بٙصٌق ؿ، ؽَٙن وادؤد لؤـ  ؤٖٓء اـثال ؤٛ يٍُؤك اـرجؤؾ ل اـوريؤؼ ويًؤُؿ 

سٌٓؾ تٕديٚ  ؤٖٓء ايبتخٌُؤع طُٓف ؽال يرد طُٓف اـًالم،  ذا ـٓس ؿذاك،  ذا ل 

،  ؿ ٔزـؤٜ اـتق ؤٛ لؤـ اهلل طؤىل رسؤقل ¢طـ ا؛ْٙد ل سٌٓؾ اهلل، ولع رسقل اهلل 

،  ؤٕن اهلل ؾؤؤد تؤؤٙب طؤؤىل  ؤؤٖٓء اـثال ؤٛ، ؽجؤؤٙء ؿيؤؤٚ  ؤؤـ لٙـؤؤؽ  غ رسؤؤقل اهلل ¢اهلل 

دٓؤؤّ   ػؤؤ لؤؤـ حلدؤؤد حلؾٙر ؤؤفأ  ٕٔؤؤف ؾؤؤد ٔؤؤزل ؽٓؤؤؽ اـتق ؤؤٛ لؤؤـ اهلل طؤؤز وجؤؤؾ، ؽجؤؤٙء  ¢

رسؤقل طُٓؤؤف اـًؤالم، ؽٍؤؤٙم  ـٓؤف صُحؤؤٛ واسؤتٌٍُف و ّؤؤٕه  تق ؤٛ اهلل طُٓؤؤف، ودخؤؾ  غ اـ

 ؾنٛ صقيُٛ جدًا وؽْٓٙ طرب طىِٓٛ، و ل ل صحٓح اـٌخٙري.

اـمٙ د  ذه ايبٍٙصيٛ جٙلزة، و ل داخُؤٛ ل لٌؤدحل ااؤٚ ل اهلل، واـؤًٌض ل 

حلن  د اهلل، ـَـ  ذا اـفء لع إسػ اـٓقم حلصٌح ل خرب ؿٙن، ٔٙدرًا جدًا جدًا 

حلدؤؤؤدًا يٍؤؤؤٙصع ايبًؤؤؤُؿأ ٕٔؤؤؤف أحؤؤؤرف طؤؤؤـ اـوريؤؤؤؼ، ـَّؤؤؤف يٍٙصيؤؤؤف ـًؤؤؤٌٚ لؤؤؤٙدي لؤؤؤـ 

إسٌٙب اـتل سؤٌؼ اإلشؤٙرة  غ  يهؤْٙ،  ؤذا اـّؤقع لؤـ ايبْؤٙجرة هلل، ؽْؤق لؤٕجقر 

طُٓؤؤف صؤؤٙدٌف و ؤؤق ؼؤؤ  لؤؤٕ قم، و ؤؤذا اـؤؤذي ٔحؤؤـ اـٓؤؤقم  حٙجؤؤٛ  ـٓؤؤف، حللؤؤٙ ايبْؤؤٙجرة 

 ؤؤٛ حليؤؤٙم ؽٍؤؤط، ؽؤؤٗذا اسؤؤتِر ل ذـؤؤؽ ؽْؤؤق ـُؤؤدٔٓٙ ؽْؤؤذا دؤؤرام ٓ جيؤؤقز  ٓ  ٍِؤؤدار  ال

وخ مهؤؤؤٙ اـؤؤؤذي يٌؤؤؤدحل »دؤؤؤرام، وإلؤؤؤر ؿؤؤؤ  ؾؤؤؤٙل طُٓؤؤؤف اـًؤؤؤالم ل ااؤؤؤديٝ اـًؤؤؤٙ ؼ: 

  ذا  ق جقاب لٙ سٕـٜ،  ن شٙء اهلل. شحلخٙه  ٙـًالم

واـنؤُح  ؤؤع اـّؤؤٙس لؤـ خؤؤ  إطؤؤ ل، واـنؤؤُح  ؤع اـّؤؤٙس ٕمهٓتؤؤف  ٙإلسؤؤالم، 

ٛ  ٓؤّْؿ،  ؤذا حللؤر ضوري،  ؤس جيؤٚ حلجٙز اـرسقل حلن يَذب ل سٌٓؾ ايبنٙا
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حلن ييؤؤرف إسؤؤٌٙب اـدؾٍٓؤؤٛ دتؤؤك يؤؤتَِـ لؤؤـ ايبٍٙر ؤؤٛ واـتقؽٓؤؤؼ  ؤؤع وجْتؤؤل ٔىؤؤر 

 اـرجُع ايبتخٙصِع.

 : .. (  24. : 7/   95) اهلدى والنور /  
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 ِن. صخٗح أُ ِجس املبتدعٛ ال ٍٖبػ٘ 

ُٖ  ل يف ِرا الصواُ؟بََّطأُ 

  جر ايبٌتدطٛ ل  ذا اـزلٙن ٓ يوٌؼ؟اـًٙلؾ:  ؾ صحٓح لٙ ًِٔيف لـ حلن 

 ق يريد حلن يٍقل ٓ  ًـ حلن يوٌؼ،  ؾ صحٓح ٓ يوٌؼ  ق ٓ يوٌؤؼأ  اـمٓخ:

ٕن ايبٌتدطٛ واـًٌٙق واـٌجٙر  ؿ اـًٙـٌقن، ـَـ  ق يريد حلن يٍؤقل ٓ  ًؤـ حلن 

يوٌؤؤؤؼ، وؿؤؤؤٕن اـًؤؤؤٙلؾ ييّّٓؤؤؤل حلول لؤؤؤٙ ييّّٓؤؤؤل ؽؤؤؤٕؾقل ٔيؤؤؤؿ  ؤؤؤق ؿؤؤؤذـؽ ٓ  ًؤؤؤـ حلن 

ًٙ دٓؤؤّ  ض ؤؤٜ ايبثؤؤؾ اـمؤؤٙلل حلٔؤؤٜ لًؤؤَر وحلٔؤؤٙ يوٌؤؤؼ، وؾؤؤد ؾ ُؤؤٜ  ؤؤذا سادؤؤٛ نٌٔؤؤ

 لٌوؾ. ٔيؿ.

ـَـ لثالً  ذا وجدت  ٓئٛ، ؽٙـًٙـٚ ل  ذه اـٌٓئٛ لـ حل ؾ اـًّٛ لثالً،  لداخُٛ:

و ؤؤؤؿ وجؤؤؤدت  يؤؤؤض اـّقا ؤؤؤذ ا تؤؤؤدطقا ل ديؤؤؤـ اهلل طؤؤؤز وجؤؤؤؾ، ؽّْؤؤؤٙ  ؤؤؤؾ يوٌؤؤؤؼ حلم ٓ 

 يوٌؼ.

 .ٙ.. ل ا؛ طٛ ًٌْٔاـمٓخ:

ٌس  ذه اـٌٓئٛ اـتل يًقد ٙ حل ؾ ااؤؼ، وضْؤرت اـٌدطؤٛ ل  ؤذه ل ٔ لداخُٛ:

 ااٙـٛ لٙ ؾقـَؿ؟

جيٚ  ّٙ استي ل ااَِٛ، اـٌئٛ اـىٙ رة اـٍقيٛ  ؤؾ  ذا ؾٙصيؤٜ اـٌئؤٛ  اـمٓخ:

ايبّحرؽؤؤٛ طؤؤـ ا؛ طؤؤٛ، ييؤؤقد اـَؤؤالم اـًؤؤٙ ؼ،  ؤؤؾ ذـؤؤؽ يؤؤدؽع اـوٙلٌؤؤٛ ايبتًِؤؤَٛ 
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ٍٙصيع وايبْجقريـ لـ اـوٙلٌٛ  ٙاؼ حلم يي ٙ  ذا لـ جْتْؿ،  ؿ  ؾ يٌّع ايب

ايبّنقرة حلم يي ؿ،  ذا سٌؼ جقا ف ل ذـؽ، ييّؤل ٓ يًٌّؤل حلن ٕٔخؤذ لثؤؾ  ؤذه 

إلقر  ٙا س و ٙـيٙصٌؤٛ، و ٔؤ   ٙـرويؤٛ وإٔؤٙة وااَِؤٛ، ّٕٔؤٙ ٔحؤـ لؤثالً  ّؤٙ 

شؤؤذ وادؤؤد لؤؤـ  ؤؤٖٓء خؤؤٙـػ ا؛ طؤؤٛ،.. يؤؤٙ ؼؤؤ ة اهلل  ؤؤذا ؾؤؤٙصيقه، ٓ ترؽٍؤؤقا  ؤؤف، 

، حلرشؤؤؤدوه..  غ نخؤؤره، صؤؤؤٙدٌقه لؤؤؤدة، ؽؤؤٗذا يؤؤؤئس لّؤؤف حلوًٓ،  ؤؤؤؿ خفؤؤؤ حلن أنؤؤحقه

ًٙ، دّٓئؤذ يٍؤٙصع  ذا ؼُؤٚ طؤىل اـؤرحلي حلن ايبٍٙصيؤٛ  تني طدواه  غ زيد و َؤر  ٙٔٓؤ

  ل اـيالج، وؿ  يٍٙل نخر اـدواء اـَل.

حلٔؤؤٙ  نؤؤقرة طٙلؤؤٛ ٓ حلٔنؤؤح اـٓؤؤقم اسؤؤتي ل طؤؤالج ايبٍٙصيؤؤٛ حل ؤؤدًاأ ٕٔؤؤف ييؤؤ حلؿثؤؤر 

وحلؿؤؤؤؤرب دـٓؤؤؤؤؾ اـٌتّؤؤؤؤٛ اـٍٙلِؤؤؤؤٛ أن ل ااجؤؤؤؤٙز، ؿُْؤؤؤؤؿ  ِيْؤؤؤؤؿ دطؤؤؤؤقة  اؤؤؤؤٙ يٌّؤؤؤؤع،

ًٙ  لؤٙ ل اـًٓٙسؤٛ  ًٙ خٙصؤ اـتقدٓد ودطقة اـَتؤٙب واـًؤّٛ، ـَؤـ ٕن ـٌيهؤْؿ ٔمؤٙص

و لٙ ل  يض إؽَٙر اـتل ٓ تيرف لـ ؾٌؾ طـ حلدؤد لؤـ حل ؤؾ اـيُؤؿ، وؾؤد يَؤقن 

ًٙ، ؽؤؤال ٔتحِؤؤؾ حلي رء ًٔؤؤِيف لؤؤـ جديؤؤد و  خٙصؤؤٛ  ذا ؿؤؤٙن خوؤؤٕ وؾؤؤد يَؤؤقن صؤؤقا 

ًٙ ٔحٙر ف،  ذا خوٕ يٙ حلخل:  حللرًا َٔرًا ؽٓ  يٌدو ـّٙ  ٙدت اـرحلي، رحلس

ري  يلللاريقلللاي سمريالري صللل ري صللل 

 

 

 

ريوهللخري لل درييالل خريبللالريدخللست 

ٔحؤؤـ ٔتِّؤؤك اإلخؤؤقان ايبًؤؤُِع يَقٔؤؤقا ليّؤؤٙ ؽٍؤؤط طؤؤىل اـتقدٓؤؤد، دتؤؤك َٔؤؤقن  

خلالؽؤٙت يٌؤرق ليْؿ ولش راوٓع ليّٙ دتك ل اـيٍٓدة، ويٍقـقا  ن   ٙرة  ذه ا

اـنػ يٌرق ا؛ِع..  غ نخره،  ٖٓء اإلخقان اـذي أًٍؿ طّْؿ بٙطٛ حلو  ؿ 

أًٍؤؤِقا طؤؤـ بٙطؤؤٛ واهلل حلطُؤؤؿ،  ؤؤٖٓء ليّؤؤٙ طؤؤىل صؤؤقل اخلؤؤط ل اـَتؤؤٙب واـًؤؤّٛ 

ولؤؤؤؤّْٞ اـًؤؤؤؤُػ اـنؤؤؤؤٙـح، ـَؤؤؤؤـ جؤؤؤؤٙ وا  فؤؤؤؤء جديؤؤؤؤد ؽيؤؤؤؤالً  يهؤؤؤؤف خوؤؤؤؤٕ و يهؤؤؤؤف 

اـتحؤؤزب واـتينؤؤٚ، ؽٌٓؤؤّ  ؿّؤؤٙ صؤؤقاب، ؽُؤؤ ذا ّٔػؤؤ  ؤؤع  يهؤؤّٙ اـؤؤٌيض اـٌرؾؤؤٛ و
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ؿتُٛ سٔٙ ؿتُتع، صٙروا  ال ٛ، صٙروا... صٙروا هوريع..  غ نخره، اهلل حلؿرب، 

ولٙ ؽرق  ٓؤّْؿ رء يًؤتحؼ اـتٌريؤؼ، ـؤٓس  ّؤٙك خؤالف ل إلؤقر اـيىؤٙلؿ اـتؤل 

ًٙ حلن اـنؤؤؤحٙ ٛ  ٓ يَِؤؤؤـ حلن يتنؤؤؤقر حلن اـًؤؤؤٌُٓع بتٌُؤؤؤقن ؽْٓؤؤؤٙ، ٔحؤؤؤـ ٔيُؤؤؤؿ بٓيؤؤؤ

يؤض ايبًؤٙلؾ، ـَؤـ ايبؤّْٞ ؿؤٙن وادؤدًا، وـؤذـؽ ؽؤٗذا حلٔؤٜ تنؤقرت اختٌُقا ل  

حلن بٙطؤؤؤٛ لؤؤؤـ حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ وا؛ طؤؤؤٛ ولؤؤؤـ اـوٙلٌؤؤؤٛ ايبّنؤؤؤقرة شؤؤؤذ لؤؤؤّْؿ حلؽؤؤؤراد، 

ع يؤؤؤؤؤٙ حلخؤؤؤؤؤل، ؤحؤؤؤؤؤٙول حلن ٔحؤؤؤؤؤتٌظ هبؤؤؤؤؤؿ لؤؤؤؤؤع ا؛ طؤؤؤؤؤٛ، وٓ ُؤؤؤؤؤٕٔخؤؤؤؤؤذ ؿ  ؤؤؤؤؤٙـرؽؼ واـ

 رد  ٍٔٙصيْؿ وٓ  جر ؿ  ٓ  ذا خمّٓٙ لّْؿ خمٓٛ، و ذه ٓ تىْر ؽقرًا، ييّل

لؤؤٙ وادؤؤد رحلي ٔمؤؤز ؽٓؤؤف وذد طؤؤـ ا؛ طؤؤٛ،ٓ يًٌّؤؤل ؽؤؤقرًا حلن ٍٔٙصيؤؤف وحلن  جؤؤره، 

 و ٔ  ٔرتيٝ دتك ـيؾ اهلل طز وجؾ هيدي ؾٌُف حلو يتٌع ـّٙ حلن ترؿف  ق إوغ.

 (  01:  02:  02/ 664) اهلدى والنور/
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 وكاطعٛ املخالف ِٔجسٓ

 ؤٚ حلخؤقه ل اهلل ويَؤره هلل  يٙ شٓخ  ٙـًٌّٛ ـَُرا ٓٛ طىل اإلًٔؤٙن ٓ ؤد ان -

ٓ ـذاتف  ٙـًٌّٛ اوييول هلل ويِّع هلل اـَرا ٓٛ ايبٍنقد ان حلؿره اـمخص ـٌَره و

  ؟ال حلؿره ذاتفـ ذا ؿٙن لًُؿ وينظ لٙ  ل اـَرا ٓٛ ييّل حلن حلؿره لثالً ؽَره و

لؤؤؤؤٙ ل حلطتٍؤؤؤؤد أٌنؤؤؤؤٙل  ؤؤؤؤع إلؤؤؤؤريـ  ٓ  ذا وصؤؤؤؤؾ إلؤؤؤؤر ؿرا ٓؤؤؤؤٛ اـمؤؤؤؤخص  -

خؤؤؤٙـػ ـُػؤؤؤع  غ لٍٙصيتؤؤؤف ؽحّٓئؤؤؤذ ٓ جيؤؤؤقز ؿر ؤؤؤف  غ  ؤؤؤذا صؤؤؤٙدٚ اـيِؤؤؤؾ ايب

ااؤؤؤؤؤد، ييّؤؤؤؤؤل ايبٍٙصيؤؤؤؤؤٛ لؤؤؤؤؤٙ تَؤؤؤؤؤقن  ِجؤؤؤؤؤرد حلن ايبٍؤؤؤؤؤٙصع يٍؤؤؤؤؤع ل فٙـٌؤؤؤؤؤٛ ذطٓؤؤؤؤؤٛ 

ايبٍٙصيؤؤؤؤؤٛ ٓ تَؤؤؤؤؤؤقن  ِجؤؤؤؤؤرد حلن يٍؤؤؤؤؤؤع ايبٍؤؤؤؤؤؤٙصع ل فٙـٌؤؤؤؤؤٛ ذطٓؤؤؤؤؤؤٛ، و ٓ حلصؤؤؤؤؤؤٌح 

ايبجتِؤؤؤع اإلسؤؤؤاللل ؿُؤؤؤف لٌَؤؤؤؽ اـيؤؤؤرى ٕٔؤؤؤف ٓ بُؤؤؤق  ًٔؤؤؤٙن لّؤؤؤٙ ل رء يَؤؤؤره 

ّؤؤف  ًؤؤض اـّىؤؤر أؤؤف  ؤؤذه اـَرا ؤؤٛ ل دؤؤؼ لّٙسؤؤٚ، و ٔؤؤ  ٔحؤؤـ ٔؤؤتَُؿ أن أخؤؤر ل

دتك وـق ؿٙن ل دؼ ؽ   ٙـؽ  ذا ؿٜٙٔ ل  ٙصؾ ٓ بُق لّٙ حلدؤد  ٓ وؽٓؤف رء 

اٙ يَر ف أخر، ؽّْٙ ٓ ترد ايبٍٙصيٛ لـ حلجؾ  ذه اـَرا ٛ، ـَـ ٓ ٔتنقر حلّٔٙ 

ر لّؤف وٓ َٔؤره ايبنؤدر اـؤذي َٔره لـ  ذا اإلًٔٙن  ذا اـيِؾ اـًٓئ اـؤذي ينؤد

صدر لّف ؽْذان حللؤران ٓ يَِؤـ ؽؤؽ حلدؤدمهٙ طؤـ أخؤر، وـَّؤل حلؾؤقل حلّٔؤٙ يًٌّؤل 

حلن ٓ ًٔؤؤؤؤتُزم ؿرا ؤؤؤؤٛ اـمؤؤؤؤخص  ٙـيِؤؤؤؤؾ ايبَؤؤؤؤروه حلن تؤؤؤؤٖدي  ّؤؤؤؤٙ  ؤؤؤؤذه اـَرا ؤؤؤؤٛ  غ 

لٍٙصيتؤف، واوؤؤح، و ؤؤذه ايبٍٙصيؤؤٛ  ؤؤال شؤؤؽ  ؤؤل وسؤؤُٓٛ تر قيؤؤٛ ل اإلسؤؤالم وـَؤؤـ 

ًٙ يالدؤؤظ ل حلوًٓ ٓ توٌؤؤؼ  ٓ ل شؤؤخ ص ليؤؤع طِؤؤؾ حللؤؤرًا يَؤؤره ؼؤؤ  ليْؤؤقد و ٙٔٓؤؤ
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تر ٓؤٛ  ؤذا اإلًٔؤٙن و طٙدتؤف –ذـؽ  ؾ ايبٍٙصيؤٛ حتٍؤؼ اـًٙيؤٛ ايبّمؤقدة لّْؤٙ و ؤق 

ء اـقؤؤاط ؽؤؤٗذا ؿٙٔؤؤٜ ايبٍٙصيؤؤٛ حتٍٍؤؤٜ  ؤؤذه اـًٙيؤؤٛ ؽًٌّٓؤؤل دّٓئؤؤذ اإلتٓؤؤٙن  غ سؤؤقا

 هبٙ و ٓ ؽال.

لٍٙصيؤؤٛ شؤؤخص لؤؤثالً تؤؤٙرك  ؿثؤؤ  لؤؤـ  خقأّؤؤٙ ايبُتؤؤزلع دالؤؤً   ٓدٔؤؤدٔقا دؤؤقل -

صالة حلو لثالً ؼمٙش حلو ٔ م حلو يٕيت  يض لـ ايبَّرات ايبيروؽٛ ؽٕٓيت اـًٖال 

 ؾ ٍٔٙصيف، وؾد يَقن  ذا اـذي يراد لٍٙصيتف لـ إؾٙرب  ؾ لؤـ ذوي إردؤٙم 

ؽؤؤّحـ ٌُٔؤؤٜ ٔىؤؤر اـًؤؤٙلُع  غ  ؤؤذه اـٍٙطؤؤدة  ؤؤؾ حلٔؤؤٜ تمؤؤير  ٕٔؤؤؽ  ذا ؾٙصيؤؤٜ  ؤؤذا 

ًٙ شؤؤٕٓده حلم سؤؤَٓقن لقؾٌؤؤؤف ؿؤؤاـؤؤذي يٌيؤؤؾ ويٌيؤؤؾ سؤؤٌٓ ن ذاك اـرجؤؤؤؾ   حلؾؤؤقل حلدٓٙٔؤؤ

ًٙ ـيٌؤؤؤٙدة ر ؤؤف  ؤؤؿ تؤؤٙب ؽؤؤٓ  يٌؤؤدو وطؤؤزم طؤؤؤىل حلن  ًٙ طؤؤىل ًٌٔؤؤف تٙرؿؤؤ اـؤؤذي ؿؤؤٙن لنؤؤؽ

ينؤؤظ حلول صؤؤالة دخؤؤؾ ايبًؤؤجد ذ ؤؤٚ  غ ايبًؤؤجد و ذا ايبًؤؤجد لًؤؤَر ؽٍؤؤٙل: 

، حلٜٔ لًَر وحلٔٙ لٌوؾ، ؽٗذا ؿٙن  ذا اـذي يراد لٍٙصيتف لش لٌٙيل يبٍٙصيتؽ ـف

 يؤش اـٌٙلؤؤدة لؤؤـ ايبٍٙصيؤؤٛ دؤؤع ذاك  ؤؤؾ اـيَؤؤس  ؤؤق اـنؤؤقاب حلن تىؤؤؾ لقاصؤؤالً ـؤؤف 

ًٙ ـؤؤف لؤؤذؿرًا ـؤؤف ؿُؤؤ  سؤؤّحٜ ـؤؤؽ اـٌرصؤؤٛ، ؽؤؤٗذًا ايبٍٙصيؤؤٛ ـًٓؤؤٜ  ؤؤل ـًؤؤٌٚ  ٔٙصؤؤح

ييّؤؤل  ًؤؤٓط حلوًٓ  ؤؤؿ وـؤؤق ـًؤؤٌٚ يًؤؤتحؼ صؤؤٙدٌف ايبٍٙصيؤؤٛ جيؤؤٚ حلن ٔؤؤدرس ووؤؤع 

اـمؤديد حلن ايبجتِؤع ايبجتِع اـذي ٔحـ ٔيٓش ؽٓف، واٙ ٓ شؽ ؽٓؤف لؤع إسؤػ 

اـٓقم ٓ يًؤٙطد ايبًؤُِع اـؤذيـ يريؤدون حلن يٍؤٙصيقا ايبًؤُِع ٕن اـقاؾؤع سؤقف 

 ٓ يٌٙـقن هبذه ايبٍٙصيٛ 

 (00:  15: 13/   563) اهلدى والنور / 
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 حهي الصالٚ خمف وَ 

 ظ ببدعمبََّت



 حكه الصالة خلف من تلبس ببدع -------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

307 

 حهي ِجس الػباب لمىطاجد اليت  

 س أئىتّا يف تطبٗل الطٍٛصَِّكُٖ

ًٙ  يض اـمٌٙب ل ايبًرب   ّٙك جؤرون ول  قـّدا وؼ  ٙ لؤـ اـٌُؤدان هيحليه

 بٙطٛ، وؾراءة اـٍرنن بٙطٛ. ¢ٌتدطٛ، لثاًل: اـنالة طىل رسقل اهلل ايبلًٙجد 

  ذا حلٜٔ تٍند حل ؿ هيجرون ايبًٙجد وـٓس هيٙجرون. اـمٓخ:

 .¢ٓ هيتِقن  ًّٛ اـرسقل  لداخُٛ:

 لثالً. اـمٓخ:

ٌقف وا؛ْؤؤؤؤر  ؤؤؤؤ لع وؿؤؤؤؤذـؽ ؾؤؤؤؤراءة اـٍؤؤؤؤرنن بٙطؤؤؤؤٛ،... تًؤؤؤؤقيٛ اـنؤؤؤؤ لداخُؤؤؤؤٛ:

 بٙطٛ وؼ  ذـؽ لـ اـٌتـ.

 ؤؤٖٓء إلِؤؤٛ اـؤؤذيـ  جؤؤرهتؿ ا؛ طؤؤٛ اـؤؤذيـ حلٔؤؤٜ تتحؤؤدث طؤؤّْؿ لؤؤـ  اـمؤؤٓخ:

 حلخوٙلْؿ حل ؿ ٓ يٍقلقن  ٙـًّـ حلؿذـؽ؟

 ٔيؿ. لداخُٛ:

ًٙ ـًُؤّٛ، حلي:  جؤر ايبًؤٙجد لؤـ حلجؤؾ تٍنؤ  حللِؤٛ  اـمٓخ:  ذا حللر ييترب فٙـٌ

 ؤؤذه ايبًؤؤٙجد ل توٌٓؤؤؼ إدَؤؤٙم اـػؤؤطٓٛ وطؤؤدم ا ؤؤت لْؿ  ٙـًؤؤّٛ ايبحِديؤؤٛ ٓ 

جيؤؤؤقز ـُحرينؤؤؤع طؤؤؤىل اتٌؤؤؤٙع اـًؤؤؤّٛ حلن هيجؤؤؤروا ايبًؤؤؤٙجد، اـُْؤؤؤؿ  ٓ  ذا  جؤؤؤروا 

لًجدًا ؽٓف لثؾ  ذه اـٌدع،  غ لًؤجد نخؤر ـؤٓس ؽٓؤف  دطؤٛ، حللؤٙ وحلن يَؤقن اهلجؤر 
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ًٙ ـَؾ ايبًٙجد، ؽ ْذا لثُف ؿِثؾ اـذي يٌّل ؾقًا ؿ  جٙء ل اـًٖال  جرًا لوٍُ

وهيؤؤدم لقؤؤاأ ٕن  ؾٙلؤؤٛ اـنؤؤالة حلو اـنؤؤُقات اخلِؤؤس لؤؤع بٙطؤؤٛ ايبًؤؤُِع ل 

ايبًٙجد ؽرض، وٓ جيقز ـًُُِؿ حلن ييرض حلو حلن هيِؾ اـٍٓؤٙم هبؤذا اـٌؤرض  ٓ 

ًٙ لـ حلجؾ حلن  يؤض  ًٙ حلن هيجر ايبًٙجد لوٍُ ـيذر ذطل، وـٓس لـ اـيذر  صالؾ

اإللٙم ًٌٔف بٙـػ اـًّٛ ل ؿث  حلو ل ؾُٓؾ،  ٓ لٙ ذؿرت ايبنُع وـق ؿٙن  ق 

ًٙ حلٔف  ذا ؿٙن يؤرتك ايبًؤجد اـؤذي  ؤق ؾريؤٚ لّؤف، ؽٓؤذ ٚ  غ لًؤجد نخؤرأ ٕٔؤف  نٌٔ

 خٙل طـ اـٌدطٛ، ؽْذا  ق اـيِؾ اـقاجٚ طىل اـذيـ يريدون اـتًِؽ  ٙـًّٛ.

د  ؤؤؤؤذا ذـؤؤؤؤؽ ٕن ايبًؤؤؤؤُؿ ل  ؤؤؤؤذا اـزلؤؤؤؤٙن ـؤؤؤؤق حلراد حلن يؤؤؤؤدؾؼ لؤؤؤؤع حللِؤؤؤؤٛ ايبًؤؤؤؤٙج

ًٙأ ٕٔؽ اـٓقم ؾُ   د لًجدًا ؾؤٙلً  طؤىل  اـتدؾٓؼ ـُزم لّف حلن ييتزل اـّٙس بٓي

اـًؤؤّٛ لؤؤـ بٓؤؤع اـّؤؤقادل،  ؤؤذا حللؤؤر لًؤؤتحٓؾأ ذـؤؤؽ ٕن ايبًؤؤٙجد ؿُْؤؤٙ حلو جُْؤؤٙ 

حلوًٓ تٌّك  ٕلقال ؼ  ٔىٌٓٛ، وتٌّك طىل ؿٌٓٓٙت فٙـٌٛ ـًُّٛ، ٓ تَٙد  د اـٓقم 

 ًٙ ًٙ لزخرؽؤؤؤ دتؤؤؤك لَؤؤؤٛ ودتؤؤؤك ايبديّؤؤؤٛ ؿؤؤؤ  تيُِؤؤؤقن، ؽؤؤؤٕيـ يؤؤؤذ ٚ لًؤؤؤجدًا  ٓ لزيّؤؤؤ

 ؤؤٖٓء  ذا ؿؤؤٙٔقا ٓ يريؤؤدون حلن ينؤؤُقا ل لًؤؤجد ؽٓؤؤف  دطؤؤٛ، ليّؤؤٙه حل ؤؤؿ سؤؤٓرتؿقن 

 بٙطٙت ايبًُِع ؿُْٙ، ويٌٍيقن ل زوايٙ  ٓقهتؿ وينُقن ؽْٓٙ.

و ّؤؤؤٙ يّوٌؤؤؤؼ طُؤؤؤْٓؿ حلدٙديؤؤؤٝ ؿثؤؤؤ ة ؽؤؤؤِٓـ خؤؤؤٙـػ ا؛ طؤؤؤٛ لؤؤؤٙت لٓتؤؤؤٛ جٙ ُٓؤؤؤٛ، 

ـ ؾد يدع لًؤجدًا  غ لًؤجد نخؤر حلؾؤؾ  دطؤٛ ٓ حلؾؤقل  ٔؤف ـؤٓس ؽّحـ ٔجد طذرًا يب

ؽٓف  دطٛ،  ذا ٓ وجقد ـؤف اـٓؤقم، ـَؤـ ؿؤ  ؾٓؤؾ ؾؤديً : دّٙٔٓؤؽ  يؤض اـػؤ حل ؤقن 

 لـ  يض.

ًٙ لّؤؤؤف حلو  يٓؤؤؤدًا لًؤؤؤجد تٍؤؤؤٙم ؽٓؤؤؤف  ؽؤؤؤٌيض ايبًؤؤؤٙجد يَِؤؤؤـ حلن جيؤؤؤد ايبًؤؤؤُؿ ؾريٌؤؤؤ

يُِؤؤؽ اـتقؤؤف اـنؤؤالة طؤؤىل اـًؤؤّٛ، ـَؤؤـ ؿُؤؤف ٍٔؤؤقش وؿُؤؤف زخؤؤٙرف، ـَؤؤـ  ؤؤذا ٓ 
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 ؽٓف.

سؤؤددوا »ؽٙيبًؤُؿ اـٓؤؤقم ؿؤؤ  ؾؤؤٙل طُٓؤؤف اـًؤؤالم ل  يؤؤض إدٙديؤؤٝ اـنؤؤحٓحٛ: 

حللٙ حلن يوُٚ ايبًؤجد اـٌّؤقي اـؤذي ؿؤٙن ل زلؤـ اـرسؤقل طُٓؤف اـًؤالم،   شوؾٙر قا

ؽُؤـ جيؤؤده ل  ؤؤذا اـزلؤؤٙن، و ٙـتؤٙيل  ؤؤؾ ييتؤؤزل اـّؤؤٙس ل  ٓتؤف ويٍوؤؤع اـيالؾؤؤٛ  ّٓؤؤف 

حلصْر  الد اهلل، وؿ  جٙء ل ااؤديٝ اـنؤحٓح حلن و ع ايبًُِع ل حلؾدس ول 

خؤ  اـٌٍؤٙع ايبًؤٙجد، وذ »سئؾ طـ خ  اـٌٍٙع وطـ ذ اـٌٍٙع، ؽٍٙل:  ¢اـٌّل 

 .شاـٌٍٙع إسقاق

ؽؤؤؤٗذا ؿؤؤؤٙن ايبًؤؤؤُؿ يًٌؤؤؤك لًؤؤؤجدًا ـؤؤؤٓس ؽٓؤؤؤف حلي فٙـٌؤؤؤٛ ذطٓؤؤؤٛ، ليّؤؤؤك ذـؤؤؤؽ حلٔؤؤؤف 

اهلل طُٓؤؤف ونـؤؤف  سؤؤٓدع خؤؤ  اـٌٍؤؤٙع و ؤؤل ايبًؤؤٙجد، و ؤؤذا ٓ جيؤؤقزأ ٕن اـٌّؤؤل صؤؤىل

سؤؤؤؤُؿ ؿؤؤؤؤ  تيُِؤؤؤؤقن وٓ حلصٓؤؤؤؤؾ اـَؤؤؤؤالم ل  ؤؤؤؤذا دؤؤؤؤض وحلؿؤؤؤؤد اـنؤؤؤؤالة لؤؤؤؤع بٙطؤؤؤؤٛ 

ايبًؤؤُِع ل ايبًؤؤٙجد،  ؤؤؾ  ن اهلل طؤؤز وجؤؤؾ حللؤؤر  ؤؤذـؽ ل اـٍؤؤرنن اـَؤؤريؿ دٓؤؤّ  

اؿِِيعَ ﴿ؾٙل:  ر  َؿَٙة َواْرَؿُيقا َلَع ـا ز  الَة َونُتقا ـا ن  قا ـا ُِ  .[43]البقر :﴾َوحلَؾِٓ

يـ يتخٌُؤؤؤؤقن حلو هيجؤؤؤؤرون اـنؤؤؤؤالة ل ايبًؤؤؤؤٙجد، ؽْؤؤؤؤٖٓء وـؤؤؤؤذـؽ ؽْؤؤؤؤٖٓء اـؤؤؤؤذ

ـًٓؤؤقا طؤؤىل طُؤؤؿأ ٕ ؤؤؿ ـؤؤق ؿؤؤٙٔقا طؤؤىل طُؤؤؿ ـيرؽؤؤقا ؾٙطؤؤدة حلن ايبًؤؤُؿ  ذا وؾؤؤع  ؤؤع 

ذيـ اختٙر حلؾُْ  ذًا، ؽْؿ  لٙ حلن ينُقا ل  ذه ايبًٙجد اـتل ٓ يَُِقن ؽْٓٙ 

َّؤؤر  ٙـٓؤؤد وؾؤؤد  ٓ إلؤؤر  ؤؤٙيبيروف واـّْؤؤل طؤؤـ ايبَّؤؤر، ٓ يًؤؤتوٓيقن تًٓؤؤ ًا ـُِ

يًؤؤؤؤتوٓيقن  ٙـَُِؤؤؤؤٛ اـوٌٓؤؤؤؤٛ، ؽؤؤؤؤٗذا ترؿؤؤؤؤقا اـنؤؤؤؤالة ل  ؤؤؤؤذه ايبًؤؤؤؤٙجد  غ اـٌٓؤؤؤؤقت، 

ليّٙ ؤؤٙ ترؿؤؤؤقا اـٍٙطؤؤدة اـػؤؤؤطٓٛ حلن ايبًؤؤُؿ  ذا وؾؤؤؤع  ؤؤع ذيؤؤؤـ اختؤؤٙر حلخٌْؤؤؤٙ ذًا، 

ـَـ ؾُٜ حلن ايبًُؿ  ذا ؿٙن  ّٙك لًجد حلؾؾ فٙـٌٛ ـًُّٛ وؾنؤد ذاك ايبًؤجد 

 ق اـذي ٔحـ ٕٔلر  ف ؤحؤرص طُٓؤف ل دؤدود  وترك ايبًجد اـذي  جٌٙٔف، ؽْذا
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اسؤتوٙطتّٙ، يَِؤؤـ ٕلثؤٙل  ؤؤٖٓء اـّٙشؤؤئع ل اـيُؤؿ ر ؤؤ  ؾؤؤرحل حلدؤد ؿ لؤؤثالً حل ؤؤرًا ل 

سؤؤؤّـ حلس داود حلن ا ؤؤؤـ طِؤؤؤر دخؤؤؤؾ ايبًؤؤؤجد ؽًؤؤؤِع رجؤؤؤالً يثؤؤؤقب  ٙـنؤؤؤالة، يٍؤؤؤقل: 

ع، اـنالة اـنالة.. طّدٔٙ  ٙـمٙم  يد إذان يٌؤتح اـّٙؽؤذة ويوُؤع صؤقتف  غ اـمؤٙر

يٙ لنُع اـنؤالة، يؤٙ لنؤُع اـنؤالة، و ؤؾ ايبؤٖذن ٔؤٙدى دؤل  طؤىل اـنؤالة، دؤل  

ًٙ؟  ذا استدراك طىل اـمٙرع، وـذـؽ يبٙ سِع ا ـ طِر يبٙ دخؾ  طىل اـٌالح طٌث

 ايبًجد وسِع  ذا اـرجؾ يثقب، ؾٙل:  ذا لًجد ؽٓف  دطٛ وخرج لّف.

 غ لًؤؤجد ـؤؤٓس ؽٓؤؤف  ـَؤؤـ  ؤؤذا ٓ ييّؤؤل اتؤؤرك ايبًؤؤٙجد ؿُْؤؤٙ،  ؤؤذا ييّؤؤل اذ ؤؤٚ

 دطٛ، وـذـؽ ؽْٖٓء  ٔ  حلوتقا لؤـ ؾُؤٛ اـيُؤؿ، ولؤـ اـًُؤق ل اـًؤّٛ ول اـيٌؤٙدة، 

ًٙ ٕلتؤؤف:  ¢واـٌّؤؤل   ن ـَؤؤؾ طِؤؤؾ ذة، وـَؤؤؾ ذة ؽؤؤرتة، ؽِؤؤـ »ؿؤؤٙن يٍؤؤقل ٔٙصؤؤح

 .شؿٜٙٔ ؽرتتف  غ سّتل ؽٍد ا تدى، ولـ ؿٜٙٔ ؽرتتف  غ  دطٛ ؽٍد وؾ

ًٙ، ؽٍٓيؤؤؤقن ل  دطؤؤؤٛ  ؤؤؤؿ يٌؤؤؤرون لؤؤؤـ  يؤؤؤض اـٌؤؤؤدع اـتؤؤؤل ٓ  يَُِؤؤؤقن هلؤؤؤٙ  صؤؤؤالد

ًٙ، و َؤؤؤذا وؾيؤؤؤقا ل لؤؤؤذ ٚ حلس ٔؤؤؤقاس اـؤؤؤذي ؾؤؤؤٙل:  حلؿؤؤؤرب  ؤؤؤؿ يَُِؤؤؤقن هلؤؤؤٙ طالجؤؤؤ

 وداوين  ٙـتل ؿٜٙٔ  ل اـداء.

 ( 00:  07: 38/   574) اهلدى والنور / 
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 حهي الصالٚ خمف املبتدع

ع، يٍؤؤقل اـًؤؤٙلؾ: لؤؤٙ دَؤؤؿ اـنؤؤالة ل ايبًؤؤٙجد اـتؤؤل تَثؤؤر ؽْٓؤؤٙ اـٌؤؤد اـًؤؤٖال:

 و ٙـتٙيل دَؿ اـنالة خُػ اإللٙم ايبٌتدع؟

ًٙ سٖال يَثر ؿث ًا ل  ؤذه أؤؤٛ و ؤق: و ن ؿؤٙن يٌػؤ  خؤ   ا؛قاب:  ذا حليه

لـ جْٛ، وـَّف يٌػ  ػؤ لؤـ جْؤٛ حلخؤرى، يٌػؤ  خؤ : حلن اارينؤع طؤىل اـًؤّٛ 

ًٙ ؿث  ًٙ  يد يقم، وحل ؿ حلصٌحقا يتٌّْقن ـٌدط ة ل ااِد هلل حلصٌحقا يتَٙ رون يقل

ايبًؤؤؤٙجد، ول إلِؤؤؤٛ وايبؤؤؤٖذٔع ؤحؤؤؤق ذـؤؤؤؽ، وـؤؤؤذـؽ ؽْؤؤؤؿ ؾؤؤؤد يتحرجؤؤؤقن لؤؤؤـ 

اـنؤؤؤالة ل  ؤؤؤذه ايبًؤؤؤٙجد ايبِتُئؤؤؤٛ  ٙـٌؤؤؤدع، ولؤؤؤـ آؾتؤؤؤداء هبؤؤؤٖٓء إلِؤؤؤٛ اـؤؤؤذيـ 

ًٙ ل  بؤؤٙـٌقن اـًؤؤّٛ ل ؿثؤؤ  لؤؤـ صؤؤُقاهتؿ، ؽْؤؤذا خؤؤ  ـَؤؤـ  غ لتؤؤك ًٔؤؤتِر حليهؤؤ

 ًٙ  ا ّع:  لثؾ  ذا اـًٖال، ؤحـ َٔرر دالً  حل دًا شٓئ

ًٙ طؤـ سؤُػ:  اـفء إول: لٙ يتيُؼ  ٙٓؾتداء  ٙإللٙم ايبٌتدع، ـٍد تقار ّٙ خٌُ

حلن لؤؤؤـ اـًؤؤؤّٛ اـنؤؤؤالة وراء اـؤؤؤرب واـٌؤؤؤٙجر،  ؤؤؤذه طٍٓؤؤؤدة تؤؤؤذؿر ل طٍٓؤؤؤدة حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ 

ًٙ ـُمؤٓيٛأ ٕن اـمؤٓيٛ ٓ يؤرون اـنؤالة  وا؛ طٛ، اـنالة وراء ؿؾ  ر وؽٙجر خالؽ

يٛ، ٓ إلؤؤر حلوؤؤؾ طّؤؤد ؿ  ٓ وراء  لؤؤٙم لينؤؤقم  وٌٓيؤؤٛ  ٓ ٓ حلؾؤؤقل  ٓ وراء اـمؤؤٓ

ااؤؤٙل طّؤؤؤد ؿ ٓ يَؤؤؤقن  ٓ لؤؤـ اـمؤؤؤٓيٛ لؤؤؤـ حل ؤؤؾ اـٌٓؤؤؤٜ، ؽٙـًؤؤؤُػ ؾيؤؤدوا ـّؤؤؤٙ  ؤؤؤذه 

اـٍٙطدة: حلن ٔنظ دتك وراء اـٌٙجر يبٙذا؟ ٕٔف جٙء ل حلدٙديٝ ؿث ة تٌٓدٔٙ  ؤٕن 

  ل صؤحٓح اـنالة وراء حللِٛ ا؛قر واـىُؿ جٙلزة لـ ذـؽ ؾقـف طُٓف اـًؤالم ؿؤ
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سَٓقن طَُٓؿ حللراء يٖخرون اـنالة طـ وؾتْٙ، ؽٗذا حلدرؿتِق ؿ ؽنؤُقا »لًُؿ: 

 .شحلٔتؿ اـنالة ل وؾتْٙ،  ؿ صُق ٙ ليْؿ، ؽٗ ٙ تَقن ـَؿ ٔٙؽُٛ

ينؤؤُقن »ؾؤؤٙل ل إلِؤؤٛ:  –و ؤؤق حل ؤؤؿ وحلشؤؤِؾ وحلطىؤؤؿ  –ول ااؤؤديٝ أخؤؤر 

 .شوا ؽَُؿ وطُْٓؿٖ َؿ ؽٗن حلصٙ قا ؽَُؿ وهلؿ، و ن حلخو

ٙذا هيؿ اإلًٔٙن و ق ينظ وراء ايبٌتدع ينظ طىل اـًّٛ و ٓ بٙـٌْٙ؟  ن ل

حلصٙب ؽُف وـّٙ، و ن حلخوٕ ؽيُٓف وـّٙ، ؽؤّحـ طؤىل ؿؤؾ دؤٙل ؿًؤٌٙٔع لثؤؾ ايبّمؤٙر 

وادد صٙـع ٔٙزل،  ن صُّٓٙ وراء  لٙم سؤّل ؽُّؤٙ، و ن صؤُّٓٙ وراء  لؤٙم  ؤدطل ؽُّؤٙ، 

، َٔرر  ذا دالً  وحل دًا  ٙـًٌّٛ ـالؾتداء ـَـ  دطتف طُٓف وٓ يُحٍّٙ لـ   ِْٙ رء

  ٕٙلِٛ  ٖٓء.

ًٙ لًؤؤٙـٛ صٙيبؤؤٙ ؿررٔٙ ؤؤٙ وذؿرٔؤؤٙ  ن ايبوُؤؤقب لؤؤـ ؿؤؤؾ لًؤؤُؿ حلن يٌتيؤؤد حلؽْؤؤذه حليهؤؤ

طِؤؤالً طؤؤـ اـنؤؤالة ل ايبًؤؤٙجد ايبزخرؽؤؤٛ وايبِتُئؤؤٛ  ٙـٌؤؤدع، وـَؤؤـ صؤؤدق رسؤؤقل 

ًٙ  »دٓؤؤؤٝ ؾؤؤؤٙل:  ¢اهلل  ًٙ وسؤؤؤٓيقد ؼريٌؤؤؤ يبًؤؤؤٙجد حلصؤؤؤٌحٜ ا ش ن اإلسؤؤؤالم  ؤؤؤدحل ؼريٌؤؤؤ

اـٓؤؤقم ٔؤؤٙدرًا لؤؤٙ  ؤؤد ؽْٓؤؤٙ لًؤؤجدًا ـؤؤٓس ؽٓؤؤف  دطؤؤٛ، حلو ـؤؤٓس ؽٓؤؤف لؤؤـ اـزخؤؤٙرف اـتؤؤل 

 هبٙ  غ اهلل تٌٙرك وتيٙغ. –زطِقا  –يتٍر قن 

ـؤؤق ؿؤؤٙن  ّؤؤٙك لًؤؤٙجد لؤؤـ اـّؤؤقطع ـٍُّؤؤٙ ٓ تنؤؤُقا ل  ؤؤذه ايبًؤؤٙجد اـتؤؤل ؽْٓؤؤٙ 

ٔؤؤف دخؤؤؾ  ؤؤذه اـزخؤؤٙرف، وؽْٓؤؤٙ  ؤؤذه اـٌؤؤدع ؽٍؤؤد  ٌؤؤٜ طؤؤـ ا ؤؤـ طِؤؤر ريض اهلل طّؤؤف حل

 ًٗٔٙن يٍقل  يد إذان يّٙدي وينٓح  اـىْر، و ذا  ف يٌٙجٕلًجدًا ـٓنظ صالة 

 ويٍقل: اـنالة اـنالة، ؽٍٙل ـنٙدٌف: اخرج لـ  ذا ايبًجد ؽٗن ؽٓف  دطٛ.

ٔحـ ـق حلردٔٙ حلن ٌٔيؾ ؽيؾ ا ـ طِر ـُزلّٙ اـٌٓقت، ـُزلّؤٙ اـؤدورأ ٕٔؤف ٓ يَؤٙد 
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ًٌؤؤط  ؤؤذه اـًؤؤجٙجٓد ولؤؤٙ ؽْٓؤؤٙ لؤؤـ صؤؤقر لًؤؤجد  ٓ وؽٓؤؤف لؤؤـ اـزخؤؤٙرف يٌَؤؤل اـ

ًٙ ؽْٓٙ صقر محرلٛ،  لٙ حلن تَؤقن صؤقرة محرلؤٛ ؽؤرس حلو ٔحؤق ذـؤؽ حلسؤد، حلو  حلدٓٙٔ

يَؤؤقن صؤؤٌُٙن حلو لؤؤٙ شؤؤٙ ف ذـؤؤؽ، ؽؤؤال يَؤؤٙد لًؤؤجد  ٓ وؽٓؤؤف لؤؤٙ يُْؤؤل، ـَؤؤـ دّٙٔٓؤؤؽ 

 يض اـػ حل قن لـ  يض،  ذا دار إلر  ع حلن حلصظ ؽرادى ل اـٌٓقت و ؤع حلن 

ًؤؤٙجد ايبزخرؽؤؤٛ واـتؤؤل يٖلْؤؤٙ إلِؤؤٛ ايبٌتدطؤؤٛ، ؽحّٓئؤؤذ ٔؤؤدؽع اـػؤؤ ٔنؤؤظ ل ايب

إؿرب  ٙـػ إصًر ٓ سٓ  حلٔف  ذا اـػؤ إؿؤرب ـًؤّٙ ٔحؤـ ييّؤل: لٌَُؤع ؽٓؤف حلو 

 لّٙ، و ٔ  يندر لـ ؼ ٔٙ.صدر 

َع ﴿ ذا تٕخرٔؤؤؤٙ طؤؤؤـ صؤؤؤالة ا؛ طؤؤؤٛ ؽٍؤؤؤد حل ِّؤؤؤٙ وخٙـٌّؤؤؤٙ ؾؤؤؤقل ر ّؤؤؤٙ:  قا َلؤؤؤ َواْرَؿُيؤؤؤ

اؿِِيعَ  الَة َونُتؤؤقا ﴿أ ٕٔؤؤف ؾؤؤٙل  ؤؤذه ا؛ُِؤؤٛ  يؤؤد ؾقـؤؤف: [43لبقررر :]ا﴾اـؤؤر  ؤؤ قا اـن  ؤؤ ُِ َوحَلِؾٓ

اؿِِيعَ  َؿَٙة َواْرَؿُيقا َلَع اـر   .[43]البقر :﴾اـز 

َع ﴿ـؤؤؤؤؤؤؤٓس  ّؤؤؤؤؤؤؤٙ تَؤؤؤؤؤؤؤرار، ؾؤؤؤؤؤؤؤٙل:  قا َلؤؤؤؤؤؤؤ َٙة َواْرَؿُيؤؤؤؤؤؤؤ َؿؤؤؤؤؤؤؤ الَة َونُتؤؤؤؤؤؤؤقا اـز  ؤؤؤؤؤؤؤ قا اـن  ؤؤؤؤؤؤؤ ُِ َوحَلِؾٓ

اؿِِيعَ   .[43]البقر :﴾اـر 

َع ﴿ ٙ:  ؤؤؤذه لالدىؤؤؤٛ جيؤؤؤٚ حلٓ ًّٔؤؤؤٙ قا َلؤؤؤ َٙة َواْرَؿُيؤؤؤ َؿؤؤؤ الَة َونُتؤؤؤقا اـز  ؤؤؤ قا اـن  ؤؤؤ ُِ َوحَلِؾٓ

اؿِِيعَ  ًٙ،  [43]البقر :﴾اـر  َع ﴿لٙ اـَّتٛ؟ حلؾِٓقا اـنالة حلي: حلدو ٙ حلداًء تٙل قا لَؤ َواْرَؿيُؤ

اؿِِيعَ   حلي: لع بٙطٛ ايبًُِع. [43]البقر :﴾اـر 

وـع طؤؤ  ٖٙ لًؤؤؽؤؤّحـ  ذا ترؿّؤؤٙ صؤؤالة ا؛ طؤؤٛ ل  ؤؤذه ايبًؤؤٙجد، ؤحؤؤـ ـًؤؤّ

ؽْٓؤؤؤٙ لؤؤؤـ زخؤؤؤٙرف، وطؤؤؤ  ؽْٓؤؤؤٙ لؤؤؤـ  سؤؤؤٙءة اـنؤؤؤالة لؤؤؤـ  يؤؤؤض إلِؤؤؤٛ، ؽؤؤؤّحـ ـًؤؤؤّٙ 

وـع طؤؤؤؤـ  ؤؤؤؤذه اإلسؤؤؤؤٙءة وتُؤؤؤؤؽ، ـَّّؤؤؤؤٙ َٔؤؤؤؤقن لًؤؤؤؤٖوـع  ذا صؤؤؤؤُّٓٙ ل  ٓقتّؤؤؤؤٙ ٖلًؤؤؤؤ

اؿِِيعَ ﴿ ِخٙـٌتّٙ ـٍقل ر ّٙ:   ٔيؿ. [43]البقر :﴾َواْرَؿُيقا َلَع اـر 

 ( 01:  01: 45/   190) اهلدى والنور / 
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 الصالٚ خمف الكبٕزٖني

 خٙصؤؤٛ وصؤؤُّٙ ؿٙسؤؤٜٓ نخؤؤر رء طؤؤـ ؿؤؤالم ـؤؤؽ طؤؤـ جْؤؤٙد إؽًؤؤٙن. لداخُؤؤٛ:

 وؽتٓٙك دقل جقاز اـنالة خُػ  اـٌٍقريع، ؽٙختُػ اـّٙس يٙ شٓخ. 

َع ﴿ اـمٓخ: ٌِؤ قَن ُفْتَُِ ـُ َؿ َر  ؤَؽ  *َوٓ َيَزا
ـْ َردِؤ ٓ  لَؤ  ؤذا ٔؤص  [114-111]هرود:﴾ ِ

ْق ﴿اـٍرنن اـَريؿ:  ـَ َع َو ٌِؤ قَن ُفْتَُِ ـُؤ َدًة َوٓ َيَزا ًٛ َوادِؤ َؾ اـّ ؤَٙس حُلل ؤ * َشَٙء َر  ؤَؽ َ؛َيَؤ

ـْ َرِدَؿ َر  َؽ  ٓ  َل ؽٙٓختالف صٌٓيل جدًا وٓ خالص وٓ ٔجٙة  [114-111]هود:﴾ ِ

لّؤؤؤؤؤؤف  ٓ  ٙٓطتنؤؤؤؤؤؤٙم  ٙـَتؤؤؤؤؤؤٙب واـًؤؤؤؤؤؤّٛأ وـؤؤؤؤؤؤذـؽ  ن وؾؤؤؤؤؤؤع خؤؤؤؤؤؤالف ؽٓجؤؤؤؤؤؤٚ طؤؤؤؤؤؤىل 

 ايبختٌُع حللران ا ّٙن:

ول: حلن ٓ يَؤؤؤقن اخلؤؤؤالف سؤؤؤٌٚ شؤؤؤٍٙق واخؤؤؤتالف يؤؤؤٖدي  غ اـٌرؾؤؤؤٛ إلؤؤؤر إ

 و غ اـتحزب.

وإلر اـثٙين: حلن يرجيقا ل ذـؽ  غ اهلل ورسقـف .. ؿ  ؾٙل اهلل طز وجؤؾ ل 

ِلُّؤؤؤقَن  ِؤؤؤٙهلل ِ ﴿اـٍؤؤؤرنن:  ْٖ قِل  ِْن ُؿّؤؤؤُتْؿ ُت ُسؤؤؤ وُه  َِغ اهلل ِ َواـر  ُرد   َؽؤؤؤ
ٍ
ء ِْٗن َتَّؤؤؤَٙزْطُتْؿ ِل َرْ َؽؤؤؤ

ِْٕوياًل  ـُ َتؤؤ ؤؤ ًَ ْ ٌ َوحَلْد َؽ َخؤؤ
ِر َذـِؤؤ َٓؤؤْقِم أِخؤؤ ـْ وحلٔؤؤٙ حلطتٍؤؤد حلن ل ؿثؤؤ  لؤؤـ  [54]النسرراء:﴾َوا

 ايبًٙلؾ يٍع ؽْٓٙ  ؽراط وتٌريط. 

 (  00:  47: 13/ 337) اهلدى والنور /

لؤـ ايبًؤٙلؾ يٍؤع ؽْٓؤٙ  ؽؤراط وتٌؤريط، ؽَثؤ   اً ن ؿث  ؽٕردت حلن حلؾقل:  اـمٓخ:



 حكه الصالة خلف من تلبس ببدع -------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهخ

303 

ـًؤؤّٛ يؤؤرون طؤؤدم اـنؤؤالة وراء ايبٌتدطؤؤٛ، ؤحؤؤـ ٍٔؤؤقل: لؤؤـ  خقأّؤؤٙ ايبتًِؤؤَع  ٙ

 ٖٓء ايبٌتدطؤٛ  لؤٙ حلن يَقٔؤقا طّؤدٔٙ ل دَِّؤٙ اـؤذي ضْؤر ـّؤٙ طُؤْٓؿ ؿٌؤٙرًا حلو حلن 

ًٙ، و ن ؿؤؤؤٙٔقا  يَقٔؤؤقا لًؤؤؤُِع، ؽؤؤٗن ؿؤؤؤٙٔقا ؿٌؤؤؤٙرًا ؽؤؤال تنؤؤؤح اـنؤؤؤالة خٌُْؤؤؿ  بٙطؤؤؤ

ـع ل لًؤؤؤُِع ؽٙـنؤؤؤالة خٌُْؤؤؤؿ صؤؤؤحٓحٛ، وـؤؤؤق ؿؤؤؤٙٔقا لؤؤؤـ ايبٌتدطؤؤؤٛ حلو ؿؤؤؤٙٔقا وؤؤؤٙ

  يض ايبًٙلؾ اـتل خرجقا ؽْٓٙ طـ اـًّٛ.

وطّدٔٙ دديٝ ل صحٓح اـٌخٙري لـ دديٝ حلس  ريرة ريض اهلل تيٙغ طّؤف 

ينؤؤُقن  َؤؤؿ ؽؤؤٗن حلصؤؤٙ قا ؽَُؤؤؿ وهلؤؤؿ، »ل دؤؤؼ إلِؤؤٛ:  ¢ؾؤؤٙل: ؾؤؤٙل رسؤؤقل اهلل 

ًٙ: حلن رجؤالً  شو ن حلخوٖوا ؽَُؿ وطُْٓؿ ، ودؤديٝ نخؤر ل صؤحٓح اـٌخؤٙري حليهؤ

ل  يؤؤؤض اـؤؤؤٌالد وحلضّْؤؤؤٙ ايبديّؤؤؤٛ ل زلؤؤؤـ إلؤؤؤقيع واسؤؤؤِف: طٌٍؤؤؤٛ  ؤؤؤـ لؤؤؤـ اـؤؤؤقٓة 

ًٙ حلر ؤع رؿيؤٙتأ ٕٔؤف ؿؤٙن سؤَران  اـقـٓد ؽؤٓ  حلذؿؤر صؤىل  ٙـّؤٙس صؤالة اـٌجؤر يقلؤ

ًٙ ـُخِؤؤر ؽْؤؤق ٓ يؤؤدري لؤؤٙذا ينؤؤظ، ولؤؤـ وؤؤالـف دٓؤؤّ  سؤؤُؿ لؤؤـ اـنؤؤالة ؾؤؤٙل  شؤؤٙر 

 هلؿ: حلزيدؿؿ؟ة  ق صىل اـٌجر حلر ع لع ذـؽ ؾٙل: حلزيدؿؿ؟ة

لؤؤؤؤٙ ٍٔؤؤؤؤؾ  ـّٓؤؤؤؤٙ وااؤؤؤؤديٝ ل صؤؤؤؤحٓح اـٌخؤؤؤؤٙري اـؤؤؤؤذي يؤؤؤؤروي إدٙديؤؤؤؤٝ ؿؤؤؤؤ  و

ًٙ   يٍّؾ حلن حلوـئؽ اـًُػ حلطٙدوا اـنالة اـتل صال ٙ هبؿ  جٙءت  حذاؽ  ٙ  ٙل

ًٙ، يبؤؤؤؤؤٙذا؟ ـُحؤؤؤؤؤديٝ إول:  ؿ ؽؤؤؤؤؤٗن حلصؤؤؤؤؤٙ قا ؽَُؤؤؤؤؤؿ وهلؤؤؤؤؤؿ، و ن ينؤؤؤؤؤُقن  َؤؤؤؤؤ»حلر يؤؤؤؤؤ

 . شوا ؽَُؿ وطُْٓؿحلخوٖ

ٌتدطؤٛ ٓ شؤؽ حلن اـَثؤ  لؤّْؿ حلرادوا  ذا لـ جْٛ، ولـ جْؤٛ حلخؤرى  ؤٖٓء ايب

اـنقاب ؽٕخوٖوهأ وـذـؽ ؽقاجٌّٙ ٔحـ حلن ٔحٙول  رشٙد ؿ و دايتْؿ وـٓس حلن 

ًٙ لؤؤٙ دالؤؤقا  ًٙ وحلطؤؤداًء ـّؤؤٙ، وايبّؤؤٙط ل  ؤؤذه ايبًؤؤٕـٛ ولؤؤٙ ذؿؤؤرت نٌٔؤؤ ٔتخؤؤذ ؿ خنؤؤقل

لًؤؤُِع ؽُْؤؤؿ لؤؤٙ ـّؤؤٙ وطُؤؤْٓؿ لؤؤٙ طُّٓؤؤٙ، و ذا خرجؤؤقا طؤؤـ دالؤؤرة اإلسؤؤالم وصؤؤٙروا 
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ـؤذيـ يٍقـؤقن  قدؤدة اـقجؤقد لؤثالً ؽْؤٖٓء ٓ تنؤح اـنؤالة خٌُْؤؿ، ـَؤـ ؿٌٙرًا ؿٙ

 ٖٓء ٓ يٍٙل   ؿ لٌتدطٛ، ايبٌتدطٛ لثؾ اخلقارج، لثؾ ايبيتزـؤٛ، لثؤؾ ايبرجئؤٛ، 

ؽْٖٓء حللِٛ ااديٝ ؿٙٔقا يروون إدٙديٝ طّْؿ  ػط حلن يَقٔقا صٙدؾع ؽؤٓ  

 ؿ طؤـ دالؤرة اإلسؤالم ـَؤـ يروون ودٙؽىع ـروايٙهتؿ، ولٙ ؿٌؤرو ؿ وٓ حلخرجؤق

حلطوؤؤق ؿ لؤؤٙ يًؤؤتحٍقن لؤؤـ ااَؤؤؿ حلٓ و ؤؤق خؤؤروجْؿ طؤؤـ اـًؤؤّٛأ ـؤؤذـؽ ٔحؤؤـ ٓ 

 ًٛ ًُٔؤؤٕل سادؤؤ ٔؤؤتحِس ـتحؤؤذير اـّؤؤٙس لؤؤـ اـنؤؤالة خُؤؤػ ايبٌتدطؤؤٛ،  ؤؤؾ ؿثؤؤ ًا لؤؤٙ 

ؽالن اإللٙم يتقسؾ  ٕٙوـٓٙء واـنٙاع،  ؾ ٔنظ خٌُف؟ حلؾؤقل: ٔيؤؿ  ؤؾ خؤرج 

 ( ذـؽ طـ دالرة ))...أٍوٙع...(

وهبؤؤؤؤؤذه اـوريٍؤؤؤؤؤٛ ل اطتٍؤؤؤؤؤٙدي يَِؤؤؤؤؤـ تٍريؤؤؤؤؤٚ وجؤؤؤؤؤقه اـّىؤؤؤؤؤر وآخؤؤؤؤؤتالف  ؤؤؤؤؤع 

ًٙ ل اإلسؤالم  ؤٕ ؿ خرجؤقا  ايبًُِع، حللٙ  ذا دَِّٙ طؤىل لؤـ ا تؤدع  دطؤٛ حلو  ؤدط

 لـ اإلسالم ازدادت شٍٛ اخلالف  ّّٓٙ و ع ايبًُِع و ذا  ال شؽ ٓ جيقز.

 ذا ؿٙن طّدؿؿ رء لؤـ  ذه وجْٛ ٔىرٔٙ ل اـنالة وراء ايبٌتدطٛ، ؽ  حلدري 

 . ٙايبالدىٙت ًِٔيْٙ ؤًتٌٓد 

 جزاك اهلل خ ًا يٙ شٓخ.  لداخُٛ:

 و يٙك.  اـمٓخ:

ٕٔف دتك ايبقؾػ اـًٙ ؼ حلو اـٍؤديؿ ـؤؽ،و ق ينؤؾ ااِؤد هلل، وؿؤٙن  لداخُٛ:

ًٙ  رت ٓؤٛ اـمؤٌٙب طّؤدٔٙ،  ايبقؾػ ييّل: دٙد  ٙ ْؿ وؿؤٙن  ؤذا إلؤر حلصؤٌح حلسٙسؤ

ًٙ لـ اـن  يٚ حلن يٌَّقن طّف. حلصٌح حلسٙس

 ؿٓػ ايبقؾػ اـًٙ ؼ لٙ  ق؟  اـمٓخ:
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شٓخة  ق ايبقؾػ ااٙسؿ  ٙه ايبٌتدطٛ، ودتك طّدٔٙ طـ ايبٌتدطٛ  لداخُٛ:

ؿؤؾ لؤؤـ يتقسؤؤؾ ؽْؤؤق لٌتؤؤدع.. ؿؤؤؾ لؤؤـ يًؤؤتًٓٝ ؽْؤؤق لٌتؤؤدع..  ؤؤؾ ينؤؤؾ ااؤؤد  غ حلن 

ًٙ ٓ يَؤٙد يَؤقن صٓؤٚ ييّؤل ل  ؤ ذا ؿؾ لـ    رك  صٌيف ل اـتمْد ييّل لقؾٌ

 إلر. 

 ٔيؿ.  اـمٓخ:

ؽٕصؤؤٌح شؤؤٓخ ييّؤؤل: حلسؤؤٙس ل لقؾؤؤػ اـمؤؤٌٙب  ؤؤذا حلٔؤؤف ااؤؤدة  ؤؤٙه  لداخُؤؤٛ:

..  ؤؤؤٙه ايبتقسؤؤؤُع، دؤؤؤدة تٙلؤؤؤٛأ ٕن طّؤؤؤدٔٙ يؤؤؤٙ شؤؤؤٓخ اـٌٍؤؤؤقريع  قؤؤؤادٛ اـٌٍؤؤؤقريع

حللؤؤؤر ؿ واوؤؤؤح وجؤؤؤظ واسؤؤؤتًٙ تْؿ  ًؤؤؤ  اهلل واوؤؤؤحٛ وٓ بٌْٓؤؤؤٙ لؤؤؤّْؿ حلدؤؤؤد،  ؤؤؤؾ 

ًٙ، وؿؤؤؤ   ؤؤؤق وييؤؤؤٙدون حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ هبؤؤؤٙ،  ؤؤؤؾ دتؤؤؤك  يَِؤؤؤرون طؤؤؤىل حل ؤؤؤؾ اـًؤؤؤّٛ حلدٓٙٔؤؤؤ

لقجقد أن، وتًٌٚ  ذا ل لمؤٙؿؾ ، ؽيّؤدلٙ سؤِيقا  ؤذه اـٌتؤقى اآٍٍؤٛ لؤّْؿ 

 ًٙ ًٙ وش ًٓ  ٓ حلن ااِد هلل لقؾػ حل ؾ اـيُؿ طّدٔٙ ؿٙن واوح لـ  ٍك يُتٌٜ يِّٓ

 وؽِْقا لرادك يٙ شٓخ، ؽٙاِد هلل ووحقا إلقر. 

هلل ؽٓؤؤؽ:  ؤؤذا اـؤؤذي تؤؤذؿره  ٙـًّؤؤٌٛ ـٌُؤؤدؿؿ اـؤؤٌالء طؤؤىل ؿؤؤؾ دؤؤٙل  ؤؤٙرك ا اـمؤؤٓخ:

 طٙم ل ؿؾ  الد اـدٔٓٙ  َذا، ييّل: حل ؾ اـٌدطٛ بٙصِقن حل ؾ اـًّٛ.

 (  00:  50: 59/ 337) اهلدى والنور /
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 الصالٚ خالف املبتدع

اـّؤٙس و ؤق دالؤً  لْؤ   يؤٖمحلود حلن حلسٕل لٙ طِؾ اإللٙم ايبٌتؤدع اـؤذي : اـًٙلؾ

 يًِع  ؾ يًٌهّٙ و ٍد طُّٓٙ  ؤؾ جيؤقز اـنؤالة خٌُؤف حلم ٓ حلم ـف ٓ حٍٔقم  ٙـّن

  تُػ اـٌدطٛ لـ دٓٝ ؿق ٙ حليـ ؿٜٙٔ ييّل ؟

 ييّل لـ دٓٝ  ّٙ لٌَرة حلو ؼ  لٌَرة ةاـمٓخ:

 حلو لٌَرة وؼ  لٌَرة جزاؿؿ اهلل خ ًا . لداخُٛ:

 حلوًٓ لؤؤؤؤٙ حلدري  ٙـًّؤؤؤؤٌٛ حلٔؤؤؤؤٜ ؿًؤؤؤؤٙلؾ ؿّؤؤؤؤٜ ل ا؛ًُؤؤؤؤٛ اـًؤؤؤؤٙ ٍٛ دٓؤؤؤؤّ  اـمؤؤؤؤٓخ:

 تَُِّٙ طـ اـمٓيٛ .

 ٔيؿ . لداخُٛ:

 .تذؿر مٌ  اـمٓيٛ حلو ؼ  ؿ  ٙـَقوحلٔف ٓ جيقز لٌٙدرة ايبًُؿ  غ تَ اـمٓخ:

 ٔيؿ . لداخُٛ:

ؽِـ  ٙب حلوغ ٓ جيقز حلن ٌَٔر لـ طىل إؾؾ محًقب حلٔف لّؤٙ وؽّٓؤٙ  اـمٓخ:

ًٙ و خٙصٛ ًٙ  قاد يٙ حلخل ٔحـ  لـ حل ؾ اـًّٛ وا؛ طٛ  ٓ  ذا رحليّٙ لّف ؿٌرًا س 

حلن  ؤرجؤؤقٔيؤؤٓش ؿؤؤ  حلضؤؤـ ييّؤؤل يؤؤتجىل ـؤؤؽ لؤؤـ ا؛ًُؤؤٛ اـًؤؤٙ ٍٛ و ؤؤذه ا؛ًُؤؤٛ 

ٔتَِـ لـ جًُٛ حلو جًُٙت حلخرى وإلر  ٓد اهلل طز وجؾ تٌْؤؿ جٓؤدًا حلن اـّؤٙس 

قنَ ﴿صؤؤدق رب اـيؤؤٙيبع و ؤؤ ُِ َُ ـ  حَلْؿثَؤؤَر اـّ ؤؤِٙس ٓ َيْي
َِؤؤ ـَ ـؤؤذـؽ ؽؤؤال  [116]األعررراف:﴾َو
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 تٌَ  ؽرد لـ حلؽؤراد ايبًؤُِع لؤٙ دام حلٔؤف ينؤظ وحلٔؤٜ جيقز ـًُُِؿ حلن يٌٙدر  غ

أن ...حلٔؤؤؤؤؤٜ تقجؤؤؤؤؤف اـًؤؤؤؤؤٖال طؤؤؤؤؤـ  لؤؤؤؤؤٙم ينؤؤؤؤؤظ  ٙـّؤؤؤؤؤٙس  ذًا ؾؤؤؤؤؤد جؤؤؤؤؤٙء ل ااؤؤؤؤؤديٝ 

وؿؤؤؤؾ لؤؤؤـ ٓ  ،اـنؤؤؤحٓح وـؤؤؤذـؽ ٔحؤؤؤـ ٔحؤؤؤض اـمؤؤؤٌٙب ايبًؤؤؤُؿ طؤؤؤىل دراسؤؤؤٛ اـًؤؤؤّٛ

ًٙ جؤؤؤؤٙء ل اـًؤؤؤؤّٛ  ،يدرسؤؤؤؤقن اـًؤؤؤؤّٛ يَقٔؤؤؤؤقن ل وؤؤؤؤالل ـَؤؤؤؤـ اـًّؤؤؤؤٌٛ  تُؤؤؤؤػ  ٙلؤؤؤؤ

تؤؤرى  ؤؤؾ ًٔؤؤتوٓع حلن ٌْٔؤؤؿ وحلن ٔتٌٍؤؤف ل  ؤؤذا  ،ٜ طؤؤـ ؾتؤؤؾ ايبنؤؤُعاـنؤؤحٓحٛ  ٓؤؤ

إوـؤؤقي حلن حلؾؤؤقل  ٓؤؤٜ طؤؤـ اـٍٓؤؤٙس حلـؤؤٓس لؤؤـ  ش ٓؤؤٜ طؤؤـ ؾتؤؤؾ ايبنؤؤُع» اـؤؤّص:

ٓ  ﴿تٌَؤؤ  ايبًؤؤُِع  ؤؤذا ؾٓؤؤٙس حلويل  ؤؤذا ؿٍقـؤؤف تيؤؤٙغ  ٌُؤؤُدوا  ِ ٓ  َتْي ؤؤَؽ حَل ؤؤ َر   َ٘ َوَؾ

ٙ ؤؤ ٙ  ِل  ًٔ ٙ ؤؤ ًَ ـِ  ِْد َدْي
َقاـِؤؤ ـْ ُٙه َو ِٙ ؤؤ ْؾ هَلُؤؤَ    ِي  ؤؤ ٍُ ٙ َؽؤؤال َت ؤؤ المُهَ

ٙ حَلْو ؿِ ُدمُهَ رَبَ حَلَدؤؤ
َِؤؤ ـْ ـ  ِطّْؤؤَدَك ا ًَ ُُ ٌْ َيؤؤ

ٙ ْرمُهَ َْ ٙـَػ  ؤ غ نخر أيٛ ؽْؾ جيقز ضب اـقـد ٕ ٓف  [23]اإلسراء:﴾حُلف  َوٓ َتّْ

حلوغ ٓ جيؤؤقز لؤؤٙ دام حلف دؤؤرام ؽٙـيؤؤب  ؤؤٙـَػ حلشؤؤد  يؤؤذاء لؤؤـ حلف  ؤؤذا  ٙبلؤؤـ  ؤؤ

ًٙ ل اـٍؤقل  ِثؤؾ اَؤره حلدؤد دتؤك ؾٓٙس حلوـقي و ؤذا ٓ يّ اسِف  ؤـ دؤزم يٍؤع حلدٓٙٔؤ

 :وؾؤد صؤح ؾقـؤف  طُٓؤف اـًؤالم ، ذا اـٍٓؤٙس لؤع حلٔؤف يَّؤره بُؤٛ وتٌنؤٓالً  ذا صؤح

َؤؤؤـ  ذًا لؤؤؤـ  ؤؤؤٙب حلوغ  ٓؤؤؤٜ طؤؤؤـ تٌَؤؤؤ  ايبنؤؤؤُع وـ ش ٓؤؤؤٜ طؤؤؤـ ؾتؤؤؤؾ ايبنؤؤؤُع»

ًٙ  دّٓ  ٔرى ٓ سِح اهلل لـ لنؾ ًٙ ؿٌرًا س  ًٙ حلو ـٓس  لٙل و ؤذا سقاء ؿٙن  لٙل

ذ ٓ جيؤؤقز ئؤؤـيؤؤؾ اـنؤؤقاب حلؾؤؤقل  ؤؤؾ ودّٓ ئؤؤذدٍٍٓؤؤٛ  تؤؤٙج  غ  حؤؤٝ خؤؤٙص دّٓ

ًٙ و ٔ   يد  ؾٙلٛ ااجٛ طُٓف  يؤد  ؾٙلؤٛ ااجؤٛ  تٌَ ه دتك ـق رحليّٙ لّف ؿٌرًا  قاد

ذ ٓ تنؤؤؤظ خٌُؤؤؤف وٓ جيؤؤؤقز حلن تيٙلُؤؤؤف طؤؤؤىل ئؤؤؤجؤؤؤر و  يرتؤؤؤدع دّٓديز ؤؤؤؿ    ،طُٓؤؤؤف

لؤـ إلِؤٛ حلو ل لٍتؤديـ ؽْؤؿ طؤىل إصؤؾ اطتٌٙره لًؤًُ  حللؤٙ طٙلؤٛ ايبنؤُع أن 

حللؤؤٙ اـنؤؤالة ؽِْؤؤ  ؿٙٔؤؤٜ صؤؤالتف ٓ تيجٌؤؤؽ سؤؤقاء  ؿ،وٓ جيؤؤقز تٌَؤؤ   ،لًؤؤُِقن

حلي ـٌّؤؤؤرتض  ؤؤؤق ايبخوؤؤؤئ ل  ٛت ؽنؤؤؤالتؽ خٌُؤؤؤف صؤؤؤحٓحٕحلٔؤؤؤٜ حلصؤؤؤٌٜ حلم حلخوؤؤؤ
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صالتف  ق ايبخوئ ل  دطتف وحلٔؤٜ ايبنؤٓٚ ل دَِؤؽ طُٓؤف  ٕٔؤف لٌتؤدع وـَؤـ 

 ؤذا ا؛ؤؤقاب ٓ تٕخؤذه لؤؤـ  ٛا صؤؤالتؽ خٌُؤف صؤؤحٓحلؤؤع  ؤذ ،وااِؤد هلل لؤٙ ؿٌرتؤؤف

ًٙ لؤؤـ ايبؤؤذا ٚ ايبتٌيؤؤٛ اـٓؤؤقم ؿؤؤٙاٌّل  ؿتؤؤٚ ايبؤؤذا ٚ حل ؤؤدًا ـؤؤق حلٔؤؤؽ درسؤؤٜ لؤؤذ ٌ

ٔقؤؤؤف طٍؤؤؤؾ ا؛ طؤؤؤٛ ايبًؤؤؤُِع وٕصؤؤؤٙب ايبًؤؤؤُِع اـٓؤؤؤقم ؿؤؤؤ  ا واـمؤؤؤٙؽيل ٓ

حلصٙب ايبًُِع ؾٌؤؾ ؾؤرون  ؤذه لؤ د وؾيؤٜ ل اـتؤٙريخ اإلسؤاللل اـٍؤديؿ ـٍؤد 

 ؽٓف لًُِقن ايبتينٌٛ وٓ حلريد حلن حلسِل ايبذ ٚ لر  ًِجد ينظجٙء حلن حلدد 

 .ؽٍٙل حللٙ نن هلذه اـًَّٓٛ حلن تًُؼ حل قاهبٙ طىل خالف لذ ٌف  ق

ـؤٓس شؤٓيٛ وٓ  ٛلًجد ينظ ؽٓف ايبًُِقن طىل لذ ٚ لـ ايبذا ٚ إر ي

خقارج وٓ زيديٛ وٓ  غ نخره لـ ايبذا ٚ إر يٛ ؽٍٙل  ذا ايبتينٚ ل دؼ 

ايبًجد حللٙ نن هلذه اـًَّٓٛ حلن تًُؼ حل قاهبٙ وؿذـؽ ؾٙل حلدؤد ؿ و ؤق ؾؤٙض   ذا

 لؤؤؤؤؤـ ا؛زيؤؤؤؤؤٛ ٕخؤؤؤؤؤذت رء إلؤؤؤؤؤر لؤؤؤؤؤـ  ٓؤؤؤؤؤدي ؿؤؤؤؤؤٙن ـؤؤؤؤؤق زطِؤؤؤؤؤف ل َؤؤؤؤؤؿ  ٙـػؤؤؤؤؤع 

 ل اـٓؤؤقم دتؤؤك ايبقجؤؤقدة اـٌؤؤروع  يؤؤض ٔوٌؤؤؼ حلن أن حلردٔؤؤٙ ـؤؤق ، َؤؤذا ،اـمؤؤٙؽيٓٛ

 ٕن اـمؤٙؽيل ءورا ااٌّؤل وٓ ااٌّل وراء اـمٙؽيل ينظ   اـَتٚ  ذه  يض

 ؾؤؤرحل لؤؤـ لؤؤَّؿ  ؤؤؾ شـُِؤؤذ ٚ ايبخؤؤٙـػ وراء اـنؤؤالة وتَؤؤره» :اآٌّؤؤٛ لتؤؤقن لؤؤـ

 وراء اـنؤؤؤؤؤؤالة تَؤؤؤؤؤؤره اـٍهؤؤؤؤؤؤٓٛ  ؤؤؤؤؤؤذه ل ّٔٙؾمؤؤؤؤؤؤف دتؤؤؤؤؤؤك اـمؤؤؤؤؤؤٙؽيل حلو ااٌّؤؤؤؤؤؤل اـٌٍؤؤؤؤؤؤف

 ؼؤؤؤ  ووؤؤؤقءه حلن اإللؤؤؤٙم وراء ايبنؤؤؤظ طؤؤؤرف  ذا تٌوؤؤؤؾ ؾؤؤؤد  ؤؤؤؾ ـُِؤؤؤذ ٚ ايبخؤؤؤٙـػ

  ؤؿ ؿٙلالً  اً ووقء تقوٕ ًٙ ٙؽيٓش رحلى دٌّل حلن ـق حللثُٛ ذـؽ طىل وض قا ،صحٓح

 ،الؤؤؤرحلة ولؤؤؤس تقوؤؤؤٕ دٌّؤؤؤل حلخوؤؤؤٕت حلٔؤؤؤٙ طٌؤؤؤقاً  ه ووؤؤؤق أؤؤؤتٍض ؽْؤؤؤذا الرحلتؤؤؤف لؤؤؤس

  ؤذا ؽٕلؤٙ ،ؽٙسؤد اـمٙؽيل ايبذ ٚ ل ـَـ ،صحٓح ااٌّل ايبذ ٚ ل ه ووق

 وطؤىل ،طّؤده ؽٙسؤد اـقوقء  ذا ٕن وراءه اـنالة صحٛ يرى ٓ اـمٙؽيل ااٌّل
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ًٙ  اـيَؤؤؤس ًٙ  حلن ـؤؤؤق  ٙلؤؤؤ  لذ ٌؤؤؤف ل ه ووؤؤؤق أؤؤؤتٍض  ؤؤؤذا دم لّؤؤؤف ؽخؤؤؤرج قوؤؤؤٕت دٌّٓؤؤؤ

 ا ؤذ حلن ؽُؤق ، ٙصُؤٛ صؤالة  ٙـؤدم اـقوؤقء أتٍؤٙض يؤرى يبؤـ  ٙـًّؤٌٛ خٌُؤف ؽٙـنالة

 ه ؽقوؤؤق وخؤؤرج ؿثؤؤ اً  ؿؤؤٙن لْؤؤ  اـؤؤدم  ؤؤٕن اـمؤؤٙؽيل اإللؤؤٙم لؤؤذ ٚ تٌّؤؤك ااٌّؤؤل

 . خٌُف ينظ لٙ صحٓح

 ؟ ااٌّل حلم ايبٙـَل ايبذ ٚ-

 يؤؤؤؤٍّض اـؤؤؤؤدم خؤؤؤؤروج يؤؤؤؤرى ااٌّؤؤؤؤل ؽؤؤؤؤْٓؿ ٔؤؤؤؤتَُؿ لؤؤؤؤذ ٌع أن حلؾؤؤؤؤقل حلٔؤؤؤؤٙ ٓ -

 لؤؤـ اـيَؤؤس وطؤؤىل ،صؤؤحٓح ه ؽقوؤؤق ايبؤؤرحلة لؤؤس و ذا ،ؾُؤؤٓالً  ؿؤؤٙن لْؤؤ  اـقوؤؤقء

 ٓ ؿثؤؤ اً  ؿؤؤٙن لْؤؤ  اـؤؤدم خؤؤروج ،اـقوؤؤقء يؤؤٍّض ايبؤؤرحلة لؤؤس يٍؤؤقل اـمؤؤٙؽيل ذـؤؤؽ

 . اـقوقء يٍّض

 اـًؤؤّٛ ل ا؛ؤؤقاب أن تًؤؤِع اـًؤؤّٛ سؤؤٌّٓٛ ّجؤؤٙةاـ سؤؤٌّٓٛ ٔرؿؤؤٚ حلن  ؤؤق اـّجؤؤٙة

 وهلؤؤؿ ؽَُؤؤؿ حلصؤؤٙ قا ؽؤؤٗن  َؤؤؿ ينؤؤُقن» إلِؤؤٛ دؤؤؼ ل واـًؤؤالم اـنؤؤالة طُٓؤؤف  ٙلؾؤؤ

 حلردت... ااَؤؤؿ  ؤؤذا و ِثؤؤؾ  ؤؤذا لؤؤـ حلوسؤؤع يقجؤؤد ٓ وطُؤؤْٓؿ ؽَُؤؤؿ واٖحلخوؤؤ و ن

 حلٔؤٜ واهلل حللؤٙ ايبًؤُِع  ِٓع اَـ ااَؿ  ذا  ِثؾ ايبيّك  ذا ٔحق حلؾقل حلن

ُٔقا َوٓ﴿ طّْٙ ّٓٙ  اـتل اـٌرؾٛ  ل ؽْذه  َذا لذ ٌل وحلٔٙ  َذا لذ ٌؽ ق َُ ـَ  َت  ِل

ؿِعَ  ؤؤؤؤؤؤ ـَ - ايبُْْػِ ـَ  ِلؤؤؤؤؤؤ ِذي ؤؤؤؤؤؤ ـ  ُؾؤؤؤؤؤؤقا ا ؿْ  َؽر  ُْ ُٔقا ِديؤؤؤؤؤؤَّ ٙ ًَٓيٙ َوَؿؤؤؤؤؤؤ
ؾ   ِشؤؤؤؤؤؤ ْزٍب  ُؿؤؤؤؤؤؤ َدهْيِؿْ   ِؤؤؤؤؤؤَ   ِدؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤ  ـَ

 .ؼ ه ًِٔع اهلل شٙء  ن ا؛قاب حلخذت ـيُؽ [32:الروم]﴾َؽِرُدقنَ 

   (00:  00: 40/   539) اهلدى والنور / 
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 الصالٚ خمف أِن البدع

ل: يؤؤرتدد لؤؤـ ؿثؤؤ  لؤؤـ اإلخؤؤقة ايبُتؤؤزلع وايبتحًِؤؤع ـُتًِؤؤؽ  ٙـًؤؤّٛ ايبٍُؤؤ

و ؤؤق اـنؤؤالة خُؤؤػ إلِؤؤٛ ايبٌتؤؤدطع، لؤؤـ حلشؤؤيريٛ حلو صؤؤقؽٓٛ لًٙـٓؤؤٛ  ن صؤؤح  ؤؤذا 

اـتيٌ ، اـ يٍقـقن  جقاز آستًٙ ٛ  ًؤ  اهلل ؽؤٓ  ٓ يٍؤدر طُٓؤف  ٓ اهلل، وحلن تؤرك 

ثر إدٓؤٙن وؼٙـؤٚ إوؾؤٙت، اـنالة خٌُْؿ سقف يٖدي  غ ترك ا؛ طٛ ل حلؿ

  ذ ؼٙـٚ إلِٛ طّدٔٙ  ٓ ؾُٓالً لّْؿ حل ؿ حل ؾ  دع.

 اهلل ايبًتيٙن. لداخُٛ:

 حل الً. اـمٓخ:

 ايبٍُل: ؽ  ؾقـَؿ. دام ؽهَُؿ.

ًٙ ٔحـ اـمٓخ:   ذا حلجٌّٙ طّف حلؿثر لـ لرة،  ٕن اـنالة. صٌي

 ايبٍُل: ٔيؿ

ًٙ اؤؤٙ  اـمؤؤٓخ: ور ؤؤف اخلُؤؤػ طؤؤـ اـًؤؤُػ لؤؤـ  ٔحؤؤـ ٔؤؤرى واـيُؤؤؿ طّؤؤد اهلل أوالؾؤؤ

ذطٓٛ اـنالة خُػ ؿؾ  ر  وؽٙجر، واـنالة طىل ؿؾ  ؤر وؽؤٙجر  ؤٕن اـنؤالة وراء 

 ٖٓء إلِٛ ايبٌتدطع  ل صالة صحٓحٛ، لٙ دلّٙ حلو لٙ دام اـذي يريد حلن ينظ 

طؤؤؤىل إؾؤؤؤؾ، ٍٔؤؤؤقل هبؤؤؤذا اـٍٓؤؤؤد يؤؤؤرى حلن  ؤؤؤذا اإللؤؤؤٙم  ؤؤؤ  طّؤؤؤده لؤؤؤـ  دطؤؤؤٛ حلو  ؤؤؤدع   

ًٙ ـؤؤؤٓس ؿؤؤؤؾ بؤؤؤرج طؤؤؤـ دالؤؤؤرة  اإلسؤؤؤالم وايبًؤؤؤُِع  ؤؤؤق لٌتؤؤؤدع، ـَؤؤؤـ  ؤؤؤال شؤؤؤؽ يٍّٓؤؤؤ
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لٌتدع ؿٙؽرًا،  ذا يٍع و ذ إلر ؿذـؽ ؽٙـًٖال ٓ  د لـ ؾٓده ووٌوف طىل إؾؾ 

لؤؤـ ايبجٓؤؤٚ، و ؤؤذا لؤؤٙ حلؽيُؤؤف، ؽؤؤٕؾقل:  ن ؿؤؤٙن ايبنؤؤظ وراء اإللؤؤٙم ايبٌتؤؤدع ؿؤؤٙن 

ًٙ حلو حلو  غ نخر لؤٙ  ّٙـؤؽ لؤـ ًٙ حلو حلشيري ًٙ حلو لٙتريدي حلسؤ ء وؽؤرق وحلدؤزاب،  صقؽٓ

 ن ؿٙن  ذا ايبنظ يؤرى حلٔؤف  ؤذا اإللؤٙم ايبٌتؤدع لؤٙ خؤرج طؤـ ؿقٔؤف لًؤًُ  دّٓئؤٍذ 

ترد اـٍٙطدة اـًؤٙ ٍٛ: اـنؤالة وراء ؿؤؾ  ؤر وؽؤٙجر، و ن ؿؤٙن يؤرى اـيَؤس لؤـ ذـؤؽ 

حلٔؤؤف ؿٌؤؤر دّٓئؤؤٍذ حللؤؤر  ؤؤد ل جؤؤدًا حلن اـنؤؤالة خٌُؤؤف ٓ تنؤؤح، وـَّّؤؤٙ ل اـقؾؤؤٜ ًٌٔؤؤف 

 صدار اـٌتؤٙوى ايبٌَؤرة يبًؤُؿ ؽهؤالً طؤـ لًؤُِع يبجؤرد  ٔحذر لـ اـتنع  غ

حلٔف وؾع ل  دطٛ وـق ؿٜٙٔ  ذه اـٌدطٛ ؿ  يٍقـقن اـٓقم: طٍديٛ، تتيُؼ  ٙـيٍٓدة، 

ؽؤؤال  ؤؤد لؤؤـ اـرتيؤؤٝ وطؤؤدم اـتنؤؤع ل  صؤؤدار ؽتؤؤقى اـتٌَؤؤ ، ـَؤؤـ ل اـقؾؤؤٜ ًٌٔؤؤف 

طؤىل اـًؤّٛ  ٔحـ ٍٔؤقل طؤىل ايبًؤُؿ حلن بتؤٙر اإللؤٙم اـؤذي ينؤظ خٌُؤف حلن يَؤقن

ًٙ،  ذا  ن تٓن ـف، و ٓ ؽٗذا لٙ دار إلر  ع حلن ينظ ودؤده  طٍٓدًة وطٌٙدًة وسُقؿ

ول داره، و ؤؤع حلن ينؤؤظ خُؤؤػ ذـؤؤؽ اإللؤؤٙم اـؤؤذي يٌدطؤؤف، ٓ، ينؤؤظ خٌُؤؤف حلوغ 

 لـ حلن ينظ ودده.

 محٙؽىٛ طىل لنُحٛ ... لداخُٛ:

 ؤذا اـًؤٖال لؤـ  ؤٙب حلي ٔيؿ،  ؿ لع ذـؤؽ ٍٔؤقل:  ذا ؿؤٙن دٍٍٓؤٛ يًؤٕل  اـمٓخ:

اـتٍؤؤقى واـؤؤقرع ؽٍّؤؤقل:  ؤؤٙب اـؤؤقرع واسؤؤع  ذا رجيؤؤٜ لؤؤـ ايبًؤؤجد ؽٕطؤؤد اـنؤؤالة 

 بٙطٛ لع حل ؾ  ٓتؽ.

 ايبٍُل: ؿ  دنؾ لـ  يض اـًُػ ؾديً .

 حلي ٔيؿ. اـمٓخ:
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 ايبٍُل: ؾٙل:  ن اـذيـ يٖخرون اـنالة طـ وؾتْٙ.

 ًٕـٛ. ق ؿذـؽ، اـنالة طـ وؾتْٙ.  ذا جقا ّٙ ل  ذه ايب اـمٓخ:

 ايبٍُل: وتَقن اـتل ينُْٓٙ خُػ اإللٙم ٔٙؽُٛ.

 ٔٙؽُٛ،  ي ٔيؿ. اـمٓخ:

  ٙرك اهلل ؽٓؽ. لداخُٛ:

 وؽٓؽ  ٙرك. ٔيؿ. اـمٓخ:

 (  00:  17:  15/ 754) اهلدى والنور/
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 االقتداء بإواً خمالف يف العكٗدٚ

 ... دّٙ اتنؤُّٙ ليؤؽ حللؤس، ييّؤل ولؤٙ ـٍّٓؤٙك، ؽٕطوّٓؤٙ ـؤدخ اخلوٓؤٚ اـًٙلؾ:

  يض اـٌَرة طـ لقوقع.

 حليقة. اـمٓخ:

وٓيؤؤؤٛ وصُؤؤؤٚ لّؤؤؤٙ ٔتنؤؤؤؾ ليؤؤؤؽ اـٓؤؤؤقم، ؽؤؤؤّحـ  ّؤؤؤٙ ل لديّؤؤؤٛ ارـؤؤؤٓؿ ل  اـًؤؤؤٙلؾ:

 ل حللريَٙ، ول طّدٔٙ لًجد ول ايبًجد ؽٓف  لٙم.تًَٙس 

سِع ا؛قاب، حلي  لٙم يٖم ايبًُِع ل حلي ٙحلٔٙ حلؽِّْل  ذه ايبًٕـٛ ؽ اـمٓخ:

رًا حلو حلي لَؤؤؤؤؤًٙن نخؤؤؤؤؤر  ؤؤؤؤؤذا اإللؤؤؤؤؤٙم، لؤؤؤؤؤٙ دام حلن لَؤؤؤؤؤًٙن ؿؤؤؤؤؤٙن لًؤؤؤؤؤجدًا حلو لنؤؤؤؤؤالً حلو دا

ايبنؤؤُع اـؤؤذيـ ينؤؤُقن خٌُؤؤف يرؤؤؤف لًؤؤًُ  ؽنؤؤالهتؿ خٌُؤؤف صؤؤحٓحٛ، لْؤؤ  ؿؤؤٙن 

رحلهيؤؤؤؿ ؽٓؤؤؤف، سؤؤؤقاًء لؤؤؤـ ٔٙدٓؤؤؤٛ اـيٍٓؤؤؤدة حلو لؤؤؤـ ٔٙدٓؤؤؤٛ اـًؤؤؤُقك واـيِؤؤؤؾ، ؽؤؤؤ  دام حلن 

فٙـٌتؤؤؤؤؤؤف يبؤؤؤؤؤؤـ ينؤؤؤؤؤؤُقن وراءه ل اـيٍٓؤؤؤؤؤؤدة حلو ل اـًؤؤؤؤؤؤُقك، ٓ  ُِْؤؤؤؤؤؤؿ طؤؤؤؤؤؤىل حلن 

ٌؤؤره وخروجؤؤف طؤؤـ دالؤؤرة اإلسؤؤالم ؽنؤؤالهتؿ خٌُؤؤف صؤؤحٓحٛ، ـٍقـؤؤف طُٓؤؤف ييتٍؤؤدوا ؿ

ؽؤؤؤؤٗن حلصؤؤؤؤٙ قا ؽَُؤؤؤؤؿ وهلؤؤؤؤؿ وحلن » :ل دؤؤؤؤؼ إلِؤؤؤؤٛ ينؤؤؤؤُقن  َؤؤؤؤؿ اـنؤؤؤؤالة واـًؤؤؤؤالم

،  ؤؤذا دؤؤديٝ ل صؤؤحٓح اـٌخؤؤٙري، لؤؤٙذا يٍؤؤقل ااؤؤديٝ شؽَُؤؤؿ وطُؤؤْٓؿ ٖواحلخوؤؤ

، شؽَُؤؤؤؿ وطُؤؤؤْٓؿ ِؤؤؤٛ ؽؤؤؤٗن حلصؤؤؤٙ قا ؽَُؤؤؤؿ وهلؤؤؤؿ و ن حلخوؤؤؤٖواينؤؤؤُقن  َؤؤؤؿ حلي إل»

ـَؤؤؤـ  ٙإلوؤؤؤٙؽٛ  غ  ؤؤؤذا ّٔنؤؤؤح ايبٍتؤؤؤديـ اـؤؤؤذيـ يمؤؤؤَقن لؤؤؤـ  لؤؤؤٙلْؿ رء لؤؤؤـ و

أحراف ل اـيٍٓدة حلو ل اـًُقك حلن  ٙوـقا استٌداـف  ً ه اـ  ق خؤ  لّؤف  ذا 
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 ًٙ وسؤيْٙ، ؽٗلؤٙلَؿ  ؤذا  لؤٙ حلن  ٓ ؿٙن ذاـؽ ل استوٙطتْؿ و ٓ ٓ يَُػ اهلل ًٌٔ

لٙلؤؤٛ وحلن تؤؤٕتقا  خؤؤ  لّؤؤف ؽْؤؤذا قؾَؿ ول ؾؤؤدرتَؿ حلن تٌيؤؤدوه طؤؤـ اإليَؤؤقن ل صؤؤ

واجؤؤؤؤؤٚ طُؤؤؤؤؤَٓؿ حللؤؤؤؤؤٙ  ن ؿٙٔؤؤؤؤؤٜ إخؤؤؤؤؤرى ؽحّٓئؤؤؤؤؤذ صؤؤؤؤؤالتَؿ خٌُؤؤؤؤؤف صؤؤؤؤؤحٓحٛ ؿؤؤؤؤؤ  

حلخربتَؿ و ذا ااَؤؿ اـػؤطل  ِثُؤف يَِؤـ ـًُِؤُِع حلن يتٍؤٙر قا لؤع اخؤتالؽْؿ 

 وحلن ٓ يتٍٙصيقا وحلن ٓ يتدا روا، ووح ـؽ ا؛قاب.

 ووح. اـًٙلؾ:

 صٓٚ حليش ؼ ه طّدك حليش طّدك. اـمٓخ:

 ٓ جيقز  يد حلن... اـنالة ـقددٔٙ، جيقز؟ ـًٙلؾ:ا

 ذا ؿؤؤؤؤٙن ايبًؤؤؤؤجد،  ذا ؿٙٔؤؤؤؤٜ ا؛ طؤؤؤٛ ل ايبًؤؤؤؤجد وـؤؤؤؤٓس ل خؤؤؤؤٙرج  اـمؤؤؤٓخ:

 لٙم راتٚ ولٖذن راتٚ جيِع ايبًُِع، ٔيؿ. ايبًجد وؿٙن ايبًجد ـف 

  ّٙك  لٙم راتٚ وـَـ لٙ ل لٖذن راتٚ. اـًٙلؾ:

و ؤؤؤذا ٓ ٔتنؤؤؤقره  ٓ ل  ؤؤؤالد ل  لؤؤؤٙم راتؤؤؤٚ وـؤؤؤٓس ـؤؤؤف لؤؤؤٖذن راتؤؤؤٚ،  اـمؤؤؤٓخ:

اـٌَؤؤؤؤر اـتؤؤؤؤل حلٔؤؤؤؤتؿ تيٓمؤؤؤؤقن ؽْٓؤؤؤؤٙ، وـؤؤؤؤذاـؽ طُؤؤؤؤَٓؿ حلن هتؤؤؤؤٙجروا لّْؤؤؤؤٙ، حللؤؤؤؤٙ ااَؤؤؤؤؿ 

اـػطل ؽتَرار ا؛ طٛ ل لًجد ـف لٖذن راتٚ و لٙم راتٚ جيِع ايبًؤُِع، 

ؽّْؤؤٙ ٓ جيؤؤقز تٌريؤؤؼ  ؤؤذه ا؛ طؤؤٛ  ج طؤؤٛ  ٙٔٓؤؤٛ حلو  ٙـثؤؤٛ حلو ؼ  ؤؤٙ، حللؤؤٙ  ذا حلختؤؤؾ 

 ٙ ؿ  ذؿرت، ؽحّٓئذ اـٌرار لـ تُؽ اـٌالد  ق اـقاجٚ.اـػصٙن حلو حلددمه

 جزاك اهلل خ ًا. اـًٙلؾ:

 و يٙك. اـمٓخ:
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ؽهُٓٛ اـمٓخ ل  ذه ااٙـٛ،  ؾ جيقز  ؾٙلٛ ا؛ طٛ ل  ٜٓ وـؤٓس  اـًٙلؾ:

 ل ايبًجد، لثالً  ال ٛ حلر يٛ  خقان ينُقا ل اـٌٜٓ ؟

 حلي دٙـف تيّل؟ اـمٓخ:

 لٙ ؽِْٜ يٙ شٓخ. اـًٙلؾ:

 حلي دٙـٛ تيّل، حلٜٔ  تٍقل ل  ذه ااٙـٛ. اـمٓخ:

ل دٙـؤٛ ييّؤل يقجؤد لؤـ  ؤذا إلؤٙم وطّؤده  ؤذه اـىؤروف وطّؤده  ؤذه  اـًٙلؾ:

دّٙ لثالً ل.... َٓٔقن لٌتدطع ٓ ٍٔٓؿ ا؛ طؤٛ ل ااـنٌٙت ؿٙـَذب وؼ  ٙ 

ل ؿِٓؤٛ ايبًجد وـَـ لثالً ٍِْٔٓٙ ل  ٜٓ لثالً ٔحـ  ال ٛ حلو حلر يف  خؤقان حلو ييّؤ

ه، ؤنظ ا؛ طٛ ل اـٌٜٓ اٙـّؤٙ ءلـ اإلخقان ٍِْٔٓٙ ل اـٌٜٓ وٓ ٔنظ ورا

  ؾ جيقز و ٓ ٓ جيقز؟

 يبٙذا ٓ تنُقن خٌُف. اـمٓخ:

 ييّل  قز صالتّٙ دتك ـق ؽٓف  ذه اـنٌٙت؟ اـًٙلؾ:

 واهلل حلٔٙ حليش تَُِٜ   ذا؟ اـمٓخ:

 حلسٕل سٖال  ٙين؟ٔيؿ، جزاك اهلل خ ، صٓٚ يٙ شٓخ اَـ  اـًٙلؾ:

 ( 00: 42: 37/ 442) اهلدى والنور / 
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 وتابعٛ اإلواً املخالف لمطٍٛ 

ًٙ حلٔؤؤف  لداخُؤؤٛ:  ذا اإللؤؤٙم ؾّؤؤٜ ل صؤؤالة اـٌجؤؤر ورؽؤؤع يؤؤده، وايبؤؤٕلقم ؿؤؤٙن طٙرؽؤؤ

 يٍّٜ ل صالة اـٌجر، ؽٙيبٕلقم ٓزم يرؽع ييّل: يديف ـٓتٙ ع اإللٙم ل اـرؽع؟

ًٙ، ؽًٌّٓل لتٙ يتف.  يف ٔيؿ.  ذا ؿٙن اإللٙم اـمٓخ: ًٙ وـٓس تينٌ  يٌيؾ ذـؽ، تديّ

  ذا اـذي سٌؼ. لداخُٛ:

ـُحديٝ اـًٙ ؼ، و ؤذه دٍٍٓؤٛ ايبًؤٕـٛ ؽْٓؤٙ دؾؤٛ، ؽٗٔؤف طُٓؤف اـًؤالم ل  اـمٓخ:

 ٔؤ  جيؤؾ إلؤٙم ـٓؤٖتؿ  ؤف، ؽؤٗذا ؿؤرب »ااديٝ اـًٙ ؼ اـذي ذؿرٔٙ صرؽف إول لّف 

قا، و ذا ؾؤؤؤٙل: سؤؤؤِع اهلل يبؤؤؤـ محؤؤؤده، ؽَؤؤؤربوا، و ذا ؾؤؤؤرحل ؽٕٔنؤؤؤتقا، و ذا رؿؤؤؤع ؽؤؤؤٙرؿي

ًٙ، و ذا  ؽٍقـقا ر ّٙ وـؽ ااِد، و ذا سجد ؽٙسجدوا، و ذا صىل ؾٙلً  ؽنُقا ؾٓٙلؤ

ًٙ حلبيع  .شصىل جٙـًٙ ً ؽنُقا جُقس

 ذا ااديٝ ٔص طىٓؿ جدًا ل حلن طىل ايبنظ حلن يتؤٙ ع اإللؤٙم دتؤك ـؤق ـؤزم 

ًٙ طُٓؤؤف، رؿؤؤـ ـؤؤٓس  ؤؤرؿـ ؽ ًٙ واجٌؤؤ ٍؤؤط ـؤؤٓس واجؤؤٚ، حلو سؤؤّٛأ ّٕٔؤؤٙ لّؤؤف حلن يؤؤرتك رؿّؤؤ

ًٙ حلن لؤؤـ حلرؿؤؤٙن اـنؤؤالة اـتؤؤل ٓ تنؤؤح اـنؤؤالة  ٓ هبؤؤٙ، اـٍٓؤؤٙم ؿؤؤ  ؾؤؤٙل  ٔيُؤؤؿ بٓيؤؤ

 .[231]البقر :﴾َوُؾقُلقا هللِ ِ َؾِٙٔتِعَ ﴿تيٙغ: 

ًٙ و ؤؤؤق يًؤؤؤتوٓع اـٍٓؤؤؤٙم صؤؤؤالتف  ٙصُؤؤؤف  خؤؤؤالف  ًٙ ـؤؤؤق حلن رجؤؤؤالً صؤؤؤىل ؽروؤؤؤ جٙـًؤؤؤ

ؾٙطؤؤؤدًا ـَؤؤؤـ جيؤؤؤؾ حلجر ؤؤؤٙ اـّنؤؤؤػ لؤؤؤـ  اـّٙؽُؤؤؤٛ، ؽٍؤؤؤد حلذن اـمؤؤؤٙرع ل صؤؤؤالة اـّٙؽُؤؤؤٛ
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 صالة اـٍٙلؿ.

حللؤؤٙ ا؛ُؤؤؤقس ل اـٌريهؤؤؤٛ  ًؤؤؤ  لؤؤؤرض وٓ طؤؤؤذر ؽٙـنؤؤؤالة  ٙصُؤؤؤٛ، لؤؤؤع ذـؤؤؤؽ  ذا  

ًٙ يبرض ؽيىل لـ خٌُف و ؤؿ حلصؤحٙء ؿُْؤؿ حلن ينؤُقا جٙـًؤع  صىل اإللٙم جٙـً

ًٙ هلذا ايبٌدحل اـيٙم  ، ولّٙسؤٌٛ  ؤذا ااؤديٝ ش ٔ  جيؾ اإللؤٙم ـٓؤٖتؿ  ؤف»ليف، حتٍٍٓ

ًٙ دا ؤؤؤٛ ـؤؤؤف ؽقؾؤؤؤع طّْؤؤؤٙ ؽٕصؤؤؤٓٚ ل حلؿحُؤؤؤف، ل طهؤؤؤده ¢ن اـٌّؤؤؤل حل ًٙ راؿٌؤؤؤ ، ؿؤؤؤٙن يقلؤؤؤ

ًٙ لؤـ شؤدة اـنؤدلٛ   يًؤتوودٜٙٔ صالة اـىْر، ؽنىل هب ع طُٓؤف اـًؤالم ؿ جٙـًؤ

ًٙ، ٕن  حلن ينؤؤظ ؾؤؤٙلً ، ؽالدؤؤظ طُٓؤؤف اـنؤؤالة اـًؤؤالم حلن اـّؤؤٙس خٌُؤؤف ينؤؤُقن ؾٓٙلؤؤ

ًٙ،  ؤؤذا  ؤؤق ايبٌؤؤروض حلوًٓ، وايبيْؤؤقد حل ؤؤؿ ينؤؤُقن خُ ٌؤؤف طُٓؤؤف اـًؤؤالم دالؤؤً  ؾٓٙلؤؤ

ؽٕشٙر  ـؤْٓؿ و ؤق ل اـنؤالة حلن اجًُؤقا، ؽجًُؤقا ويبؤٙ صؤىل ؾؤٙل طُٓؤف اـًؤالم: »

ًٙ حلن تٌيُؤؤؤقا شؤؤؤٕن ؽؤؤؤٙرس  يى لْؤؤٙ، يٍقلؤؤؤقن طؤؤؤىل رحلس لُؤؤؤقؿْؿ  ٔؤؤؤ    ن ؿؤؤدتؿ نٌٔؤؤؤ

  غ نخر ااديٝ. شجيؾ اإللٙم ـٖٓتؿ  ف، ؽٗذا ؿرب ؽَربوا

حلصؤؤحٙ ف إؾقيؤؤٙء إصؤؤحٙء حلن جيًُؤؤقاأ ، حللؤؤر ¢ؽؤؤّحـ ٔالدؤؤظ  ّؤؤٙ حلن اـٌّؤؤل 

ٕٔؤؤؤف جؤؤؤٙـس،  ؤؤؤق ٓ يًؤؤؤتوٓع حلن يٍؤؤؤقم ؽْؤؤؤق ليؤؤؤذور، ـَؤؤؤـ ايبٍتؤؤؤديـ يًؤؤؤتوٓيقن حلن 

 ،ًٙ ًٙ ايٍقلؤؤؤقاأ ـَؤؤؤـ اطتؤؤؤرب ؿ اـمؤؤؤٙرع ااَؤؤؤٓؿ ليؤؤؤذوريـ ل حلن ٓ ينؤؤؤُقا ؾٓٙلؤؤؤ تٌٙطؤؤؤ

ًٙ ليذورًا، وهلذا ٍٔؤقل   ذا »، يبؤٙ ذؿؤر  ؾقـؤف: ¢ن اـٌّؤل  ـ لٙم اـذي ينظ جٙـً

،   يَـ  ذا طىل سؤٌٓؾ اـتحديؤد ـ لؤت م  ؤف، شؽٙرؿيقا و ذا سجد ؽٙسجدوارؿع 

و ٔ  ؿٙن  ذا طىل سٌٓؾ اـتِثٓؾ وؽرق  ع حلن يَقن ذـؽ حتديدًا و ؤع حلن يَؤقن 

 ٔؤؤ  جيؤؤؾ اإللؤؤٙم » ثؤؤٓالً، ييّؤؤل: ؿٕلثُؤؤٛ ذؿر ؤؤٙ اـرسؤؤقل طُٓؤؤف اـًؤؤالم ـتٕؿٓؤؤد لٌؤؤدحل 

 .شـٖٓتؿ  ف

ا ٔزؤؤ اـتمؤؤْد إول ؽٍؤؤٙم ؽيؤؤىل ايبٍتؤؤديـ طؤؤىل ؤحؤؤـ ٔيُؤؤؿ لؤؤثالً حلن اإللؤؤٙم  ذ
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و ؤؤؤذا ـؤؤؤف - يهؤؤؤْؿ حلن يٌّْؤؤؤف، حلن يٌؤؤؤتح طُٓؤؤؤف  َُِؤؤؤٛ سؤؤؤٌحٙن اهللة ؽؤؤؤٗن تؤؤؤذؿر رجؤؤؤع 

 ًٙ و ن   يتذؿر ل٘ استِر ؾٙلً ، ؽٍد ترك  ّؤٙ اـتمؤْد،  -تٌنٓؾ ـيظ حلذؿره ؾريٌ

ًٕ، ٔحـ ٔتٙ يف ل  ذا اخلوٕأ ٕٔف ليذور.  جُقس اـتمْد وؾراءة اـتمْد خو

د ؿؤؤؤؾ ايبًؤؤؤٙلؾ اخلالؽٓؤؤؤٛ اـتؤؤؤل وؾيؤؤؤٜ  ؤؤؤع إلِؤؤؤٛ، ؽؤؤؤٗذا ؿؤؤؤٙن اإللؤؤؤٙم  و َؤؤؤذا صؤؤؤر 

 ينظ صالة بٙـػ ؽْٓٙ اـًّٛ و ق ييتٍد حلٔف طىل اـًّٛ ؽّحـ ٓ ٔخٙـٌف.

ًٙ  ذا ترك اـًّٛ  لؤٙ مهؤالً ؽؤال يؤرد ا ؾتؤداء  ؤفأ ٕٔؤف ٓ لتٌؤع ـًُؤّٛ ٓحللٙ ؿ  ؾُّٙ نٌٔ

ـػ اـًؤؤؤؤّٛ وخؤؤؤؤٙـػ  لٙلؤؤؤؤف، ؽْؤؤؤؤق لتْؤؤؤؤٙون وٓ لتٌؤؤؤؤع ـ لؤؤؤؤٙم،  ّؤؤؤؤٙ ٔخٙـٌؤؤؤؤفأ ٕٔؤؤؤؤف خؤؤؤؤٙ

لتَٙسؾ ـٓس ليذورًا، ؽٙـٍٙطدة  ذًا ؽٓ  ؿٙن ليذورًا لـ ايبخٙـٌؤٛ اتٌِ ؤَع طُٓؤف و ٓ 

 ؽال اـًّٛ.

 : .. ( 27:  31/   75) اهلدى والنور /   
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 ِجس املطاجد اليت لٗطت عمٜ الطٍٛ

دن ايبٍُؤؤؤؤؤل:  ؤؤؤؤؤق طّؤؤؤؤؤدلٙ ؾُؤؤؤؤؤٜ ـؤؤؤؤؤؽ  ن  ِقطؤؤؤؤؤٛ لؤؤؤؤؤـ  خقأّؤؤؤؤؤٙ ل  دؤؤؤؤؤدى ايبؤؤؤؤؤ

اهلقـّديٛ هيجرون ايبًٙجد و ؿ يّتىرون ؽتؤقى لّؤؽ  ذا ؾُؤٜ هلؤؿ  ؤٙ؛قاز ؽْؤؿ 

سؤؤَٓقٔقن طؤؤىل حلتؤؤؿ اسؤؤتيداد ـُؤؤذ ٙب  غ ايبًؤؤٙجدأ  حجؤؤٞ حل ؤؤؿ  - ن شؤؤٙء اهلل-

ؿؤؤ  ذؿؤؤرت ـؤؤؽ حل ؤؤؿ لٌتدطؤؤٛ وحلن  يؤؤض إلِؤؤٛ  ٍُؤؤقن اؤؤٙ ؿ، ويًؤؤٌُقن  ٓؤؤٙهبؿ 

  غ ؼ  ذـؽ.

 ٛ  ج طٛ اـتٌَ  واهلجرة؟ييّل  ذا اـًٖال ـٓس ـف طالؾ اـمٓخ:

ايبٍُل:  ؿ ييّؤل ؿؤٕ ؿ ييّؤل  ُؤقا طؤـ  يؤض إؽَؤٙر، ـَؤـ ٓ زاـؤٜ  يؤض 

 اـرواسٚ. وذـؽ لـ  ّْٓٙ  جر ايبًٙجد وطدم اـنالة ؽْٓٙ، و ؾٙلٛ ا؛ِيٛ.

 ن ؿؤؤٙن  ؤؤٖٓء اـؤؤذيـ  جؤؤروا ايبًؤؤٙجد لؤؤـ بٙطؤؤٛ اهلجؤؤرة واـتٌَؤؤ أ  اـمؤؤٓخ:

 ؽٍد سٌؼ ا؛قاب. حللٙ  ن ؿٙٔقا..

حللٙ  ن ؿٙٔقا لـ بٙطٛ نخريـ ييّل   يتٕ روا  ٕؽَٙر بٙطٛ اهلجؤرة واـتٌَؤ  

ؽِثؾ  ٖٓء لّتػون ل اـيٙ  اإلساللل  َثرة دٓٝ يرون حلن اـنالة وراء ضْر 

ايبخؤؤٙـٌع حلو ايبٌتؤؤؤدطع حلو ٔحؤؤؤق ذـؤؤؤؽ ٓ تنؤؤؤح، ؽْؤؤؤذا ؽؤؤؤٓ  ٔيتٍؤؤؤد ؼُؤؤؤق ل اـػؤؤؤع 

ا؛ًُؤؤؤٛ حلو ل ؼ  ؤؤؤٙ  يؤؤؤض  ـؤؤؤٓس ـؤؤؤف حلصؤؤؤؾ، ؽؤؤؤال حلدري  ذا ؿّؤؤؤٜ ذؿؤؤؤرت ل تُؤؤؤؽ

ل دؤؤؤؤؼ إلِؤؤؤؤٛ:  -طُٓؤؤؤؤف اـنؤؤؤؤالة واـًؤؤؤؤالم-اـّنؤؤؤؤقص اـػؤؤؤؤطٓٛ اـتؤؤؤؤل لّْؤؤؤؤٙ ؾقـؤؤؤؤف 
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،  ؤؤؾ تؤؤذؿر شوا ؽَُؤؤؿ وطُؤؤْٓؿؿ ؽؤؤٗن حلصؤؤٙ قا ؽَُؤؤؿ وهلؤؤؿ، و ن حلخوؤؤٖقن  َؤؤُ  َنؤؤ يُ »

 ذؿرٔٙ لثؾ  ذا ااديٝ؟

 ايبٍُل: ٓ لٙ ذؿرت...

 لٙ ذؿرت. اـمٓخ:

 ايبٍُل: راجيٜ اـػيط حلٔٙ.

 ؤؤذا  ؤؤق ا؛ؤؤقاب، حلي: ٓ جيؤؤقز ٕي لًؤؤُؿ حلن يتخُؤؤػ طؤؤـ اـنؤؤالة   ذاً  اـمؤؤٓخ:

ل لًجد لـ ايبًٙجد لٙ دام حلن  ذا ايبًجد ينظ ؽٓف  لؤٙم لًؤُؿ وـؤق ؿؤٙن ل 

وجْؤؤؤؤٛ ؽَؤؤؤؤره حلو طٍٓدتؤؤؤؤف حلو ل سؤؤؤؤُقؿف وحلخالؾؤؤؤؤف رء لؤؤؤؤـ آٔحؤؤؤؤراف طؤؤؤؤـ  يؤؤؤؤض 

ًٙ ودالؤؤؤؤؤً  وحل ؤؤؤؤدًا  ؤؤؤؤؤٙٓ جت ع إدَؤؤؤؤٙم اـػؤؤؤؤطٓٛ، ؽٙإلسؤؤؤؤؤالم يؤؤؤؤٕلر ؿؤؤؤؤؤ  ٔيُؤؤؤؤؿ بٓيؤؤؤؤ

طُٓؤؤؤؤف اـنؤؤؤؤالة -واـتقدؤؤؤؤد وآ تيؤؤؤؤٙد طؤؤؤؤـ حلسؤؤؤؤٌٙب اـتٌؤؤؤؤرق، دتؤؤؤؤك وصؤؤؤؤؾ إلؤؤؤؤر  ؤؤؤؤف 

 غ حلن يٍؤؤقل لثؤؤؾ  ؤؤذا ااؤؤديٝ اـقؤؤيح ل اـدٓـؤؤٛ طؤؤىل صؤؤحٛ صؤؤالة   -واـًؤؤالم

-ايبٍتدي وراء اإللٙم وـق ؿٙن  ذا اإللؤٙم لٍقؤًا ل  يؤض اـّؤقادل، دٓؤٝ ؾؤٙل 

ؾٙل:   -اهلل تيٙغ طّفريض -ؿ  ل صحٓح اـٌخٙري لـ دديٝ حلس  ريرة  -¢

وا ؽَُؤؿ ؿ ؽٗن حلصٙ قا ؽَُؤؿ وهلؤؿ، و ن حلخوؤٖينُقن  َ»: -¢-ؾٙل رسقل اهلل 

، ؽّحـ  ن ؿٙن ـّٙ رحلي حلو حللر حلو ٔنٓحٛ ٔقجْْٙ  غ حلوـئؽ اـّٙس اـذيـ شوطُْٓؿ

اـؤؤذيـ ؾؤؤٙل ل دؤؤؼ إلِؤؤٛ لؤؤٙ سؤؤِيٜ  -¢-ذؿؤؤرهتؿ ؽؤؤّحـ ٔؤؤٕلر ؿ  ؤؤٕلر اـرسؤؤقل 

 :ًٙ ،  ؤذا  ؤق شوا ؽَُؿ وطُؤْٓؿٖقا ؽَُؿ وهلؿ، و ن حلخوينُقن  َؿ ؽٗن حلصٙ »نٌٔ

 ا؛قاب.

 ايبٍُل: جزاك اهلل خ .

 ( 00: 33: 16/ 523) اهلدى والنور /
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 الصالٚ خمف املتمبظ بػسنٗات

 وؤؤؤٙؽٛ  غ سؤؤؤٖال إخ،  ذا ؿؤؤؤٙن اإللؤؤؤٙم ؽٓؤؤؤف ٔؤؤؤقع لؤؤؤـ اـػؤؤؤك، لثؤؤؤؾ حلن  لداخُؤؤٛ:

ؾقؤؤؤؤ اـثٓؤؤؤؤٙب و غ لثؤؤؤؤؾ اـُحؤؤؤؤك و ¢يَتؤؤؤؤٚ اـؤؤؤؤت لؿ حلو يًؤؤؤؤتْزت  ًؤؤؤؤّٛ اـرسؤؤؤؤقل 

 نخره...

يٙ حلخل  ذا ؾهٓٛ اـُحٓؤٛ وؼ  ؤٙ،  ؤذا   ِؤف طؤىل جٌّؤف  ؤق، حللؤٙ اـػؤك  اـمٓخ:

ـٓس ؿؾ لؤـ  فؽْذا  ق إلر اخلو ، ـَـ جيٚ حلن ٔيُؿ ٔحـ ليػ حل ؾ اـًّٛ حلٔ

وؾؤؤع ل اـػؤؤك وؾؤؤع اـػؤؤك طُٓؤؤف، حلي: وأوٌؤؤؼ طُٓؤؤف دَؤؤؿ ايبػؤؤؿع، ؽؤؤذـؽ ٕن 

 هيِّٙ أن لـ  ذه إؾًٙم ؾً ن ا ّٙن.اـػك يًٍّؿ  غ حلؾًٙم، 

 اـًٍؿ إول: ذك ؾٌُل، وذك ـٌىل.

ًٙ ؾد يَقن  ذا اـػك اـٌُىل ليربًا  ًٙ ـٌىٓ ؽٗذا حلذك لًُؿ ينظ وينقم ذؿ

 ًٙ طؤؤـ ذك ؾٌُؤؤل، وؾؤؤد ٓ يَؤؤقن ؿؤؤذـؽ، ؽؤؤال جيؤؤقز ااَؤؤؿ طؤؤىل  ؤؤذا ايبػؤؤك ـٌىؤؤ

ًٙ  ٓ  يؤؤد آستٌنؤؤٙل لّؤؤف واـتٌٓؤؤٙ ن، ؽؤؤٗذا اؽرتوؤؤّٙ حلن ذؿؤؤف ؿؤؤٙن لؤؤـ  ٕٔؤؤف لػؤؤك ؾٌُؤؤ

اـّقع إول، ؽْذا لًُؿ ـف لٙ ـّٙ وطُٓف لٙ طُّٓٙ، وـيَُؿ سِيتؿ ؾقل اـٌّل صىل 

اهلل طُٓؤؤف ونـؤؤف سؤؤُؿ ـؤؤذـؽ اـرجؤؤؾ اـؤؤذي سؤؤِع خوٌؤؤٛ لؤؤـ اـٌّؤؤل صؤؤىل اهلل طُٓؤؤف ونـؤؤف 

لؤٙ شؤٙء اهلل وشؤئٜ، ؽٍؤٙل طُٓؤف اـًؤالم: »سُؿ ؽٕراد حلن يىْر ـف صٙطتف ـف، ؽٍٙل ـؤف: 

 . شهلل ٔدًا؟ة ؾؾ: لٙ شٙء اهلل وددهحلجيُتّل 
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  ذًا:  ذا حلذك ـَّف ذك ـٌىل.

ؿؤؤٙن يًٌّؤؤل حلن يٍؤؤقل: لؤؤٙ شؤؤٙء اهلل  ؤؤؿ شؤؤئٜ، ؽٕخوؤؤٕ وؾؤؤٙل: لؤؤٙ شؤؤٙء اهلل وشؤؤئٜ، 

ًٙ  ٍرٔف لع ر ف.  ؽجيُف ذيَ

ؽِـ  ذا اـٌٍٓؾ حلن رجؤالً لؤـ حلصؤحٙ ف صؤىل اهلل طُٓؤف ونـؤف سؤُؿ رحلى ل ايبّؤٙم 

  يؤؤض حلزؾؤؤٛ ايبديّؤؤٛ ـٍؤؤل رجؤؤالً لؤؤـ اـْٓؤؤقد، ؽٍؤؤٙل ـؤؤف ايبًؤؤُؿ:  ٓؤؤّ  ؿؤؤٙن يِفؤؤ ل

ٔيؤؤؿ اـٍؤؤقم حلٔؤؤتؿ ليػؤؤ اـْٓؤؤقد، ـؤؤقٓ حلَٔؤؤؿ تػؤؤؿقن  ؤؤٙهلل، ؽتٍقـؤؤقن: طزيؤؤر ا ؤؤـ اهلل، 

ؽٍٙل اـْٓقدي: ؤيؿ اـٍقم حلٔتؿ ليػ ايبًُِع ـقٓ حلَٔؿ تػؿقن  ٙهلل وتٍقـؤقن 

 لٙ شٙء اهلل وشٙء محِد.

ـ اـّنؤؤؤؤٙرى، ؽٍؤؤؤؤٙل ـؤؤؤؤف: ٔيؤؤؤؤؿ اـٍؤؤؤؤقم حلٔؤؤؤؤتؿ ليػؤؤؤؤ  ؤؤؤؤؿ سؤؤؤؤٙر ؾُؤؤؤؤٓالً ؽٍُؤؤؤؤل رجؤؤؤؤالً لؤؤؤؤ

اـّنٙرى ـقٓ حلَٔؿ تػؿقن  ٙهلل وتٍقـقن: طًٓك ا ـ اهلل. ؽٍٙل اـّقؤاين: ؤيؤؿ 

اـٍؤؤقم حلٔؤؤتؿ ليػؤؤ ايبًؤؤُِع ـؤؤقٓ حلَٔؤؤؿ تػؤؤؿقن  ؤؤٙهلل ؽتٍقـؤؤقن: لؤؤٙ شؤؤٙء اهلل وشؤؤٙء 

 محِد.

 ؤؤؤؾ »وؾؤؤؤص طُٓؤؤؤف اـر يؤؤؤٙ، ؾؤؤؤٙل ـؤؤؤف:  ¢ؽُؤؤؤ  حلصؤؤؤٌح  ؤؤؤف اـنؤؤؤٌٙح جؤؤؤٙء  غ اـٌّؤؤؤل 

ؾننؤؤتْٙ طؤؤىل حلدؤؤد؟ ؾؤؤٙل: ٓ. ؽخوؤؤٚ طُٓؤؤف اـنؤؤالة واـًؤؤالم ل اـّؤؤٙس وؾؤؤٙل: يؤؤٙ 

حلهيؤؤؤٙ اـّؤؤؤٙسة صٙيبؤؤؤٙ ؿّؤؤؤٜ حلسؤؤؤِع حلدؤؤؤدؿؿ يٍؤؤؤقل: لؤؤؤٙ شؤؤؤٙء اهلل وشؤؤؤٙء محِؤؤؤد، حلٓ ؽؤؤؤال 

 .شد، وـَـ ؾقـقا: لٙ شٙء اهلل وددهتٍقـقا لٙ شٙء اهلل وشٙء محِ

 .شلٙ شٙء اهلل  ؿ شئٜ»ول روايٛ: 

ًٙ ؽْؤؤؤق لًؤؤؤُؿ، و ن ؽؤؤؤٗذا ؿؤؤؤٙن  ؤؤؤذا اـؤؤؤذي تٍؤؤؤ قل طّؤؤؤف حلٔؤؤؤف لػؤؤؤك ؿؤؤؤٙن ذؿؤؤؤف ـٌىٓؤؤؤ

ًٙ ٓ جيقز ايبٌؤٙدرة  غ تٌَؤ ه لؤٙ دام حلٔؤف  أَمػ حلن ذؿف ذك ؾٌُل، دّٓئذ حليه
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يمؤؤؤْد حلن ٓ  ـؤؤؤف  ٓ اهلل وحلن محِؤؤؤدًا رسؤؤؤقل اهلل  ٓ  يؤؤؤد حلن تٍؤؤؤٙم ااجؤؤؤٛ طُٓؤؤؤف، ؽؤؤؤٗذا 

اة، حللؤٙ دون  ؤذا حلؾِٜٓ ااجٛ طُٓف وحلس طىل ذؿف ووالـف، دّٓئذ ٌٔؤذ ٌٔؤذ اـّؤق

اـٌٓؤؤؤٙن ؽؤؤؤ  جيؤؤؤقز حلن يٌَؤؤؤر لًؤؤؤُؿ يمؤؤؤْد حلن ٓ  ـؤؤؤف  ٓ اهلل، وحلن محِؤؤؤدًا رسؤؤؤقل اهلل 

 ؽهالً طـ لٙ  ذا ؿٙن ينظ اـنُقات اخلِس، ويٖم ايبًُِع.

 ؽال  د لـ لالدىٛ  ذا اـتٌنٓؾ.

 ؼ ه طّدؿؿ رء؟

 و ذا ؿٙن يَتٚ  ٙلؿ؟ لداخُٛ:

ٍٔؤؤؤقل جيؤؤؤٚ اـتٌريؤؤؤؼ  ؤؤؤع اـٌَؤؤؤر  خوؤؤؤٕ يؤؤؤٙ حلخؤؤؤل،  ؤؤؤذا خوؤؤؤٕ، ـَؤؤؤـ ٔحؤؤؤـ اـمؤؤؤٓخ:

اـيِظ واـٌَر آطتٍٙدي، اـٌَر اـٌُىل واـٌَر اـٌٍُل،  ؤذا دؤرام ٓ جيؤقز ـؤف، 

 ـَـ ٓ جيقز تٌَ ه  ِجرد  ذه إط ل.

ييّل سِيتْؿ  يد صالة اـرتاويح يٍقـؤقن: سؤٌحٙن ايبُؤؽ اـٍؤدوس،  لداخُٛ:

 ؟¢ييّل:  ؾ ورد طـ رسقل اهلل 

 حٓحٛ لرويٛ ل سّـ اـًّٙلل  ٙـًّد اـنحٓح.ٔيؿ،  ذه سّٛ ص اـمٓخ:

 جزاؿؿ اهلل خ . لداخُٛ:

 ؤٙ  ؤديؾ ؿثؤ  لؤـ إشؤٓٙء اـتؤل تٍؤٙل  و ذه لؤـ اـًؤّـ اـتؤل جيؤٚ  دٓٙ اـمٓخ:

 ل فتُػ اـٌالد وؿؾ  ُد ـف تٍُٓده وطٙدتف واـًّـ ؾد حللٙهتٙ اـّٙس.

 .(00:  18: 30/   574دى والنور / ) اهل
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